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RESUMO 
 

O tratamento do carcinoma diferenciado da tireoide (CDT) consiste na tireoidectomia 

seguida da radioiodoterapia (RIT) na qual o paciente recebe uma solução contendo 

131I, permanecendo internado em isolamento até que a taxa de dose atinja o limite 

legal. Assim, o presente trabalho visa estimar o tempo de internação dos pacientes 

submetidos à RIT por meio da análise da radiometria realizada ao longo do período 

de internação. Trata-se de uma pesquisa mista, exploratória, transversal 

fundamentada em pesquisa bibliográfica e análise documental. Foram coletadas 

informações acerca da idade, sexo, peso, altura, atividade administrada, ingesta 

hídrica e uso de tirotropina humana recombinante (rhTSH) de 98 pacientes com CDT 

submetidos à RIT. Durante a internação foram medidas periodicamente as taxas de 

dose. Os dados serviram de variáveis para uma regressão múltipla na qual se verificou 

os coeficientes e significâncias de cada uma em função da taxa de dose. O tempo de 

meia-vida efetiva médio do 131I foi de 10,70 ± 4,54 h, sendo maior nos homens, 

pacientes idosos e com maior valor de índice de massa corporal. O tempo médio para 

liberação foi de 14,70 ± 7,76 h. A regressão identificou que o tempo de internação, o 

valor da atividade administrada, o volume hídrico ingerido, o peso e o uso de rhTSH 

são os que mais influenciam na redução da taxa de dose nos pacientes. Os resultados 

podem contribuir para a logística de internação dos pacientes com CDT, permitindo 

uma acomodação mais eficiente do paciente com um melhor uso de recursos. 

 

Palavras-chave: Medicina Nuclear; proteção radiológica; radioisótopos de iodo; meia-

vida; terapia. 
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ABSTRACT 
 

The treatment of differentiated thyroid carcinoma (DTC) consists of thyroidectomy 

followed by radioiodine therapy (RIT) in which the patient receives a solution containing 

131I and remains hospitalized until the dose rate reaches the legal limit. Thus, the 

present study aims to estimate the length of stay of patients undergoing RIT by the 

radiometric analysis performed during the hospitalization period. This is a mixed, 

exploratory, transversal study based on bibliographical research and documentary 

analysis. Data on age, sex, weight, height, administered activity, water intake and use 

of recombinant human thyrotropin (rhTSH) were collected from 98 patients with CDT 

undergoing RIT. During hospitalization, dose rates were periodically measured. The 

collected data were used as variables for a multiple regression in which the coefficients 

and significance of each one were verified as a function of the dose rate. The mean 

effective half-life of 131I was 10.70 ± 4.54 h, being higher in men, elderly patients and 

with a higher value of body mass index. The mean time to release was 14.70 ± 7.76 h. 

Regression identified that the length of stay, value of the administered activity, water 

intake volume, patients’ weight and use of rhTSH are the ones that influence the most 

in patients dose rate reduction. Results can contribute to the optimization of the 

therapeutic process of the patients with DTC, allowing a more efficient accommodation 

of the patient with a better use of resources. 

 

Keywords: Nuclear Medicine; radiation protection; iodine radioisotopes; half-life; 

therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

A descoberta das radiações ionizantes e da radioatividade fez a Medicina 

avançar muito em termos de diagnóstico. Com o uso de tais fenômenos, é possível 

realizar exames completos para análise do interior do corpo humano sem a 

necessidade de procedimentos invasivos (NAVARRO, 2009; MALLEY, 2011). Em 

Medicina Nuclear (MN), as imagens são obtidas por meio de aquisições da distribuição 

da emissão fotônica de um radiofármaco após sua administração em um indivíduo, 

seja por via endovenosa, oral ou inalatória. 

A interação das radiações ionizantes com os tecidos vivos pode provocar vários 

efeitos biológicos, como mutações e, inclusive, a morte do tecido. Assim, para além 

da característica diagnóstica, o uso das radiações ionizantes permite o tratamento de 

muitas patologias, pois sua interação com os tecidos tumorais pode provocar danos 

irreversíveis a eles, causando sua morte (TAUHATA et al., 2013), como é o caso do 

tratamento de patologias da glândula tireoide. 

A glândula tireoide é composta por dois lobos, situados cada um de um lado da 

traqueia, levemente conectados com a parte inferior da laringe. É considerada a maior 

glândula endócrina, responsável por secretar tiroxina e triiodotironina, que têm relação 

com a estimulação da síntese de proteínas, o aumento da taxa metabólica basal e o 

desenvolvimento do sistema nervoso, por exemplo (TORTORA; DERRICKSON, 

2017). 

O câncer de tireoide é a neoplasia maligna mais comum do sistema endócrino. 

Em 2014, estima-se que mais de 60.000 casos tenham ocorrido, sendo que o valor 

praticamente triplicou nas últimas três décadas. Contudo, a mortalidade em função de 

tais patologias permanece relativamente baixa, girando em torno de 0,5 a cada 

100.000 pessoas. Como discutem Schmidt e Davies (2017), a razão para tal pode ser 

o aumento na taxa de detecção, com um acompanhamento da patologia mais 

adequado e métodos de diagnóstico mais precisos. O tratamento inicial dos 



 24 

carcinomas diferenciados da tireoide (CDT) consiste na tireoidectomia total ou parcial, 

de acordo com o caso clínico. A modalidade complementar mais adotada ao 

tratamento cirúrgico é a terapia com o 131I tendo em vista a sua eficácia na ablação de 

tecidos tireoidianos remanescentes e possíveis metástases. A radioiodoterapia (RIT) 

consiste na administração do radioiodo por via oral, em forma líquida ou em cápsula, 

com diferentes atividades que variam conforme a necessidade de cada paciente. 

O nível de captação do elemento pela glândula tireoide difere de um paciente 

para outro em função de vários fatores como o grau de captação do iodo, a massa de 

tecido captante, a meia vida efetiva do iodo na tireoide e a distribuição da 

radioatividade no tecido. 

O tempo de excreção do material radioativo do organismo está diretamente 

relacionado com a meia-vida física (ou radioativa), biológica e efetiva do radiofármaco 

ou radionuclídeo administrado. Apesar de existir uma dificuldade em se definir uma 

atividade “padrão” a ser administrada de 131I no paciente, é ideal que se correlacione 

o máximo de fatores e parâmetros clínicos antes da terapia. Para a internação devem 

ser considerados exames clínicos (como o de ureia e creatinina, nos casos de 

pacientes idosos ou com histórico de insuficiência renal), além da avaliação de uma 

equipe multidisciplinar composta por médicos, profissionais da Enfermagem, da 

Radiologia e da Física Médica, podendo, ainda, contar com o apoio de profissionais 

de outras áreas, como a da Nutrição e da Psicologia, por exemplo. 

Por isso, considerando todos os preceitos básicos relacionados à proteção 

radiológica na área da Medicina Nuclear, em especial aqueles relacionados ao 

tratamento com o radioiodo, bem como a necessidade de um adequado planejamento 

terapêutico e a otimização dos processos envolvidos, a presente pesquisa teve por 

objetivo estimar o tempo de internação dos pacientes submetidos à RIT por meio da 

análise da radiometria. Para tal, foi realizada uma pesquisa mista (qualiquantitativa), 

exploratória e de caráter transversal, cuja fundamentação foi baseada em pesquisa 

bibliográfica e análise documental. 

1.1 Justificativa 

O tempo de internação do paciente na RIT pode variar bastante de acordo com 

a atividade prescrita e administrada e, ainda, influenciada por outros fatores próprios 
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do paciente. Para que se tenha um controle mais adequado e preciso do tempo 

necessário para a internação, é preciso que sejam realizadas medições periódicas da 

taxa de dose, verificando mais precisamente quando a mesma atinge os limites 

impostos pela legislação vigente. A falta de monitoração ou a monitoração incorreta e 

esporádica podem acarretar em um prolongamento do período de internação. 

As medidas da taxa de dose podem contribuir muito com relação à proteção 

radiológica, primeiramente do paciente, que se torna a fonte de radiação, e também 

dos profissionais que atuam diretamente com ele, além dos familiares e indivíduos do 

público com os quais o paciente pode vir a interagir após o tratamento. As medidas 

podem auxiliar na tomada de decisões quanto a liberação do paciente pela equipe 

profissional, tendo em vista que permitem uma análise do tempo de meia vida efetiva. 

Além disso, a monitoração do paciente durante o período de internação permite que 

se identifique deficiências na ingesta hídrica, visto que a eliminação do radioiodo é 

majoritariamente por via renal, permitindo ao serviço estimular os pacientes a ingerir 

mais líquidos, o que pode acelerar o processo de eliminação do radioiodo do 

organismo. 

Assim, a presente pesquisa se justifica por permitir que se estabeleça um 

tempo aproximado de internação, podendo contribuir dessa forma com o controle de 

dose do paciente e dos demais indivíduos envolvidos no processo de internação, além 

de permitir que, a partir deste trabalho, se possa explorar mais profundamente 

assuntos relacionados à RIT. 

Ainda, considerando que a realização da RIT demanda toda uma logística de 

recursos materiais e humanos, conhecer a meia vida efetiva do 131I permite que se 

otimize as agendas de internação. Com isso, o serviço de MN pode administrar melhor 

seus recursos e organizar as agendas de forma a atender um número maior de 

pacientes, o que leva a uma cobertura maior da demanda da população que busca tal 

tratamento. O Sistema Único de Saúde (SUS) também atende a população no que diz 

respeito à radioiodoterapia para o câncer de tireoide. A Constituição Federal de 1988 

traz, em seu artigo 196, que 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 
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Dessa forma, visando garantir que todas as pessoas pudessem ter acesso ao 

sistema público de saúde, sem restrições, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), 

regulamentado pela Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990), 

também chamada de lei orgânica da saúde, que operacionaliza o atendimento público 

de saúde oferecido pelo SUS. O tratamento do CDT pelo SUS tem suas diretrizes pela 

Portaria SAS/MS 466, de 20 de agosto de 2007, atualizada pelas Portarias SIS/MS 

07, de 3 de janeiro de 2014, e 67, de 28 de janeiro de 2014 (BRASIL, 2015). São 

oferecidos pelo SUS os tratamentos com atividades de 30, 50, 100, 150, 200 e 250 

mCi de 131I (BRASIL, 2014c). 

Otimizar a logística de internação dos pacientes na RIT traz benefícios não 

somente ao serviço de MN, mas principalmente ao paciente, permitindo que o toda a 

terapia seja desmistificada. Como ressalta Cordeiro (2012), o paciente chega no 

serviço de MN já fragilizado por uma série de fatores negativos, como a descoberta 

de um câncer e uma intervenção cirúrgica. Além disso, desde os ataques nucleares 

às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945 durante a Segunda Guerra 

Mundial, e os acidentes nucleares de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, Goiânia, no 

Brasil, em 1987, e Fukushima, também no Japão, em 2011, o termo “nuclear” não é 

bem visto pela população em geral. Assim, a MN sofre, de certa forma, com o estigma 

deixado por tais eventos (BEAUCHAMP, 2016; KONISHI et al., 2016). 

Ainda, como descrevem Oliveira et al. (2008) e Rokach (2016), um período de 

internação prolongado pode gerar efeitos psicológicos importantes nos pacientes, 

visto que a internação em si já é fruto de um problema de saúde. Os pacientes acabam 

por ficar confusos e assustados em virtude de todo o contexto da doença, mesmo que 

o período total de internação não seja de vários meses, por exemplo. Dessa forma, 

um tempo de internação reduzido e uma atenção especial da equipe que atende o 

paciente são fundamentais para o seu conforto e bem-estar físico e mental. Em vista 

disso, estimar o tempo aproximado de internação pode ser uma informação importante 

ao paciente, trazendo conforto e permitindo que o paciente se organize, sabendo 

como funciona todo o processo. 
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1.2 Problema da pesquisa 

Considerando todos os preceitos básicos relacionados à proteção radiológica 

na área da Medicina Nuclear, em especial aqueles relacionados ao tratamento com o 

radioiodo, bem como a necessidade de um adequado planejamento terapêutico e 

otimização dos processos envolvidos, a presente pesquisa objetivou responder o 

seguinte questionamento: quanto tempo ficam internados os pacientes submetidos à 

radioiodoterapia? 

1.3 Objetivo geral 

Estimar o tempo de internação dos pacientes submetidos à radioiodoterapia 

por meio da análise da radiometria. 

1.4 Objetivos específicos 

• Determinar a meia-vida efetiva do 131I por meio da radiometria dos pacientes. 

• Analisar os dados classificando-os de acordo com o valor da atividade prescrita. 

• Calcular a meia-vida efetiva média dos pacientes agrupados por sexo, faixa 

etária e índice de massa corporal. 

• Desenvolver um instrumento que permita, a partir das características de um 

paciente, estimar o tempo de internação na radioiodoterapia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A Medicina Nuclear (MN) compreende o estudo e a utilização médica de 

compostos radioativos para gerar imagens do corpo humano e tratar doenças (IAEA, 

2014) e a sua história está intimamente ligada ao descobrimento dos raios X, no dia 8 

de novembro de 1895, pelo físico alemão Wilhelm Röentgen (PODGORSAK; 

KESNER; SONI, 2014). Durante seus experimentos, o físico percebeu que uma placa 

revestida com platinocianeto de bário, que estava em sua sala, acabava por brilhar 

enquanto ele procurava observar os raios catódicos ao usar um tubo de Crookes, um 

tubo de vidro, parcialmente sob vácuo (BUSHONG, 2017). 

Ao analisar as propriedades dos raios X, Röentgen percebeu que eles não 

sofriam desvios em prismas, lentes ou, ainda, em ímãs, ao contrário dos raios 

catódicos. Tampouco estavam sujeitos à polarização, reflexão regular ou outras 

interferências. Ainda, os raios X eram capazes de atravessar madeira, livros e 

inclusive placas metálicas (MARTINS, 1990). 

Tal advento é considerado o início das descobertas no campo das radiações 

ionizantes, o qual abriu caminho para as aplicações modernas da radiação em vários 

campos do conhecimento, inclusive a Medicina. Além disso, como observado por 

Navarro (2009), dentre todas as descobertas científicas no período entre os séculos 

XIX e XX, as radiações ionizantes foram, com certeza, as que tiveram maior impacto 

e que mais rapidamente foram incorporadas às práticas médicas dada a sua grande 

aplicabilidade. Como percebeu-se que era possível visualizar estruturas anatômicas 

internas sem a necessidade de intervenções cirúrgicas, logo se começou a utilizar os 

raios X para visualizar fraturas ósseas e localizar corpos estranhos nos corpos de 

pacientes, como observa Malley (2011). Por essa descoberta e revolução, em 1901, 

Röentgen recebeu o primeiro Prêmio Nobel de Física (BUSHONG, 2017). 

A descoberta dos raios X despertou o interesse de vários outros pesquisadores 

por outras linhas de pesquisa. Uma delas foi a hipótese de os raios X estarem ligados 
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com o efeito de fluorescência. Henri Poincaré, matemático e físico francês, baseado 

nas descobertas de Röentgen, começou a se questionar se todos os corpos, cuja 

fluorescência fosse intensa o suficiente, poderiam emitir tanto luz visível quanto raios 

X, qualquer que fosse a causa da fluorescência (MARTINS, 1990). 

Atualmente, sabe-se que não há uma relação direta entre a emissão de raios 

X com a luminescência. Contudo, foi justamente a busca da relação entre a 

fluorescência e os raios X que incitou Antoine-Henri Becquerel, diretor do Museu de 

História Natural de Paris, a iniciar suas pesquisas na área. Becquerel era responsável 

por uma coleção de minerais luminescentes e suas pesquisas eram focadas no urânio. 

Acreditava que um metal pesado seria o melhor material para converter luz visível em 

raios X. Assim, fazendo experiências com o urânio, amplamente encontrado em minas 

da Europa, acabou por perceber que os sais de urânio emitiam radiação semelhante 

aos raios X ao recobrir o material com películas fotográficas, as quais eram 

sensibilizadas. Assim, em 1896, foi descoberta a base da Medicina Nuclear, a 

radioatividade (MALLEY, 2011). 

Os estudos sobre a radioatividade foram refinados por Anthony e Marie Curie. 

Intrigada com os resultados apresentados por Becquerel, Marie decidiu investigar 

melhor os raios descritos pelo físico francês, visando observar os seus efeitos 

elétricos. Utilizando um eletroscópio, percebeu que, ao expor seu instrumento ao 

urânio, ocorriam ionizações em seu interior, fazendo com que o ar, de certa forma, se 

tornasse condutor e descarregasse o eletroscópio. Ao longo dos seus experimentos 

percebeu também que a capacidade de emissão de radiação ionizante do urânio (a 

qual chamou de “atividade”) dependia diretamente da quantidade de material, não 

importando o seu estado físico. Dessa forma, a emissão de radiação ionizante era 

inerente ao urânio. 

A partir de então, o casal Curie passou a estudar as propriedades físico-

químicas dos elementos que conheciam e acabaram por descobrir novos elementos. 

Por seus esforços e importância na descoberta da radioatividade espontânea e nas 

pesquisas envolvendo os fenômenos das radiações ionizantes, o casal Curie recebeu 

o Prêmio Nobel em 1903 (MALLEY, 2011). 

A radiação X e a radioatividade tornaram-se populares entre a comunidade 

científica e várias outras pesquisas começaram a ser realizadas. Desconhecendo os 

resultados da exposição dos tecidos vivos às radiações ionizantes, os cientistas 

começaram a fazer testes injustificados com os materiais. Por esta razão, vários 
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cientistas, incluindo Henri Becquerel e Anthony Curie, começaram a apresentar lesões 

cutâneas em virtude de longas exposições às radiações ionizantes (MALLEY, 2011; 

KANG, 2016). 

Tendo em vista que a radiação causava danos à pele, a ideia de que ela poderia 

ser usada de forma benéfica surgiu entre os pesquisadores. Se a radiação destruía 

tecidos sadios poderia causar o mesmo aos tecidos doentes, como os tumores. Dessa 

forma, como descreve Malley (2011), os pesquisadores foram encorajados a 

realizarem pesquisas de forma mais pragmática e criteriosa. Já nessa época se 

começou a utilizar os raios X para tratamento de câncer. 

2.1 Proteção radiológica e legislação pertinente 

Tão logo surgiram as primeiras lesões cutâneas causadas pelas radiações 

ionizantes, já se começou a recomendar alguns procedimentos de proteção 

radiológica. Contudo, como tais lesões não surgiam imediatamente após a exposição, 

algumas pessoas ignoravam as orientações de segurança (KANG, 2016). Já em 1896, 

o engenheiro americano Wolfram Fuchs recomendou que a exposição deveria ser a 

mais rápida possível, sendo que a pessoa deveria estar a uma distância de, no 

mínimo, 30 cm da fonte de radiação, além de cobrir a pele com vaselina, deixando 

uma camada mais espessa na região a ser exposta às radiações. Dessa forma, 

surgiram os três princípios básicos de proteção radiológica considerados até hoje: 

tempo de exposição, distância e blindagem (CLARKE; VALENTIN, 2009). 

Conforme destaca Tauhata et al. (2013), a dose acumulada de um indivíduo 

qualquer é diretamente proporcional ao tempo que o mesmo fica exposto à radiação 

ionizante. Assim, é importante que se tenha em mente que quanto menor o tempo de 

exposição às radiações ionizantes, menores serão os efeitos causados por elas. Além 

disso, a intensidade da radiação segue a lei do inverso do quadrado da distância, 

como descrito por Bushong (2017). Dessa forma, o decréscimo na intensidade da 

radiação é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, se a 

distância até a fonte de radiação dobrar, a intensidade da mesma é reduzida por um 

fator de 4; se triplicar, a intensidade se reduz por um fator de 9, e assim por diante. A 

razão para tal característica é que a radiação é emitida de forma isotrópica, com o 

feixe divergindo para uma área cada vez maior à medida que se afasta da fonte. Além 
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disso, o uso de materiais que atenuem a radiação permite que se tenha uma maior 

proteção contra o feixe, visto que impedem a passagem da radiação. A barreira à 

radiação deve levar em conta o tipo de radiação e a energia dela para que seja 

realmente efetiva (TAUHATA et al., 2013; BUSHONG, 2017). 

Frente à necessidade de uma padronização das práticas envolvendo as 

radiações ionizantes foi realizado em 1925 o primeiro Congresso Internacional de 

Radiologia (International Congress of Radiology – ICR), em Londres. Na segunda 

edição do evento, em 1928, foi criado em Estocolmo o Comitê Internacional de 

Proteção aos Raios-X e Rádio (International X-ray and Radium Protection Committee 

– IXRPC) (PEREIRA; KELECOM; PEREIRA, 2015; KANG, 2016). Após a Segunda 

Guerra Mundial, foi realizado um novo ICR em Londres no ano de 1950. Neste evento 

o IXRPC passou a ser Comissão Internacional de Proteção Radiológica (International 

Commission on Radiological Protection – ICRP), existente e atuante até os dias atuais. 

A ICRP é uma organização internacional, independente, que conta com a colaboração 

de especialistas de vários países e que tem por objetivo desenvolver, manter e 

elaborar padrões de proteção, leis, guias, programas e boas práticas em proteção 

radiológica (ICRP, 2007; KANG, 2016). 

Várias organizações possuem papéis importantes no desenvolvimento e na 

implementação das políticas de proteção radiológica de forma mundial. As 

recomendações da ICRP utilizam dados de várias fontes, como os relatórios do 

Comitê Científico das Nações Unidas Sobre os Efeitos da Radiação Atômica (United 

Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation – UNSCEAR) (IAEA, 

2010), sistema estabelecido pelas Nações Unidas para avaliar e reportar os níveis e 

efeitos da exposição às radiações ionizantes (KANG, 2016). Também são utilizados, 

por exemplo, dados do Comitê Sobre os Efeitos Biológicos da Radiação Ionizante 

(Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation – BEIR), responsável por 

publicar uma serie de relatórios acerca dos efeitos da radiação ionizante nos tecidos 

biológicos. 

Além disso, A ICRP propõe recomendações de políticas e princípios de 

proteção radiológicas seja para instituições legisladoras, organizações reguladoras, 

serviços de saúde licenciados, trabalhadores e, ainda, indivíduos do público em geral. 

Órgãos como a Agência Internacional de Energia Atômica (International Atomic 

Energy Agency – IAEA), a Organização Mundial de Saúde (World Health Organization 

– WHO), a Organização Pan-Americana de Saúde (Pan American Health Organization 
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– PAHO) e a Organização Internacional de Normalização (International Organization 

for Standardization – ISO), entre outras, utilizam as recomendações da ICRP para 

implementar ações e práticas de proteção radiológica (CLARKE; VALENTIN, 2009; 

KANG, 2016). A Figura 1 apresenta um fluxograma simplificado de como as 

recomendações da ICRP são criadas e aplicadas. 

FIGURA 1 – Fluxograma de orientações da ICRP. 

 

Fonte: Adaptado de Clarke e Valentin (2009). 

BSS: Basic Safety Standards. 

Tendo em vista os riscos da exposição às radiações ionizantes, dos anais da 

publicação número 26 da ICRP (1977), surgiu o acrônimo ALARA (do inglês as low as 

reasonable achievable), que define a base da proteção radiológica: manter a 

exposição à radiação tão baixa quanto exequível, considerando a probabilidade da 

ocorrência da exposição, o número de indivíduos expostos e, ainda, a magnitude da 

exposição, tendo em vista fatores sociais e econômicos (ICRP, 2007; IAEA, 2010). 

Conforme recomendado pela ICRP (1990), em sua publicação de número 60, 

a proteção radiológica deve levar em conta três princípios fundamentais: justificação, 

otimização e limitação de dose. A justificação está relacionada à determinação da 

necessidade da exposição às radiações ionizantes considerando os possíveis 
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benefícios que a mesma pode trazer frente aos riscos inerentes a tal, quando em 

comparação a outras técnicas que não empregam radiações ionizantes. Dessa forma, 

nenhuma exposição deve ser realizada se não for trazer um benefício real para o 

indivíduo ou para a sociedade. O segundo princípio está relacionado com a otimização 

da proteção, o qual estabelece que as práticas envolvendo o uso das radiações, bem 

como as instalações nas quais serão realizadas, devem ser planejadas, implantadas 

e executadas de modo que o princípio ALARA seja respeitado. Já o princípio da 

limitação diz respeito ao controle da dose individual. Dessa forma, é importante que a 

exposição dos indivíduos às radiações ionizantes seja controlada para que as doses 

resultantes não excedam os limites recomendados (ICRP, 2007; BRASIL, 2014). 

De acordo com a IAEA, baseada nas publicações da ICRP (IAEA, 2014), o uso 

terapêutico de radionuclídeos pode se tornar um risco potencial de exposição à 

radiação para familiares e indivíduos próximos do paciente, bem como dos 

trabalhadores do serviço e, inclusive, do meio ambiente. Por isso, tal prática deve 

seguir normas de segurança e precauções para garantir que todos os indivíduos 

envolvidos direta ou indiretamente no processo de tratamento sejam resguardados 

dos riscos que a exposição às radiações ionizantes pode provocar (IAEA, 2006). 

No caso da MN, considerando que a fonte de radiação é administrada no 

paciente, o mesmo também se torna a fonte. A proteção radiológica dos indivíduos ao 

redor dele deve seguir os mesmos preceitos descritos anteriormente (IAEA, 2014). 

Por isso, é importante que se tenha controle sobre o quanto de atividade será 

administrada, bem como com relação ao tempo que o elemento radioativo ficará no 

corpo do paciente (HOWMAN-GILES; COWELL, 2016). 

No Brasil, o órgão federal responsável por assegurar que as instalações que 

utilizam fontes de radiações ionizantes o façam corretamente, dentro dos critérios e 

requisitos básicos de proteção radiológica, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN). Assim, por meio da Resolução CNEN 27/04, de 2004, atualizada pela 

Resolução 164/14, de 2014, a CNEN publicou a Norma Nuclear NN 3.01, que tem por 

objetivo estabelecer os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em 

relação à exposição das mesmas às radiações ionizantes. Tal norma se aplica ao 

manuseio, à produção, à posse e à utilização de fontes, bem como ao transporte, 

armazenamento e deposição de materiais radioativos, abrangendo todas as 

atividades relacionadas que envolvam ou possam envolver exposição às radiações 

(BRASIL, 2014). 
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Todas as práticas relacionadas ao radiodiagnóstico médico e odontológico, 

como radiologia convencional e tomografia computadorizada, por exemplo, são 

regulamentadas pela Portaria 453/98, do Ministério da Saúde, não abrangendo os 

serviços de Medicina Nuclear (BRASIL, 1998; BRASIL, 2014). 

De acordo com o item 5.1 da NN 3.01, da CNEN, qualquer ação que envolva 

práticas, ou fontes associadas a elas, só pode ser realizada se estiver em 

conformidade com todos os requisitos da norma, sendo o responsável legal pela 

instituição, ou titular, e o empregador responsáveis pela aplicação de todas as 

exigências. 

Dentro do escopo da norma, o titular e o empregador são responsáveis por 

implantar, implementar e documentar um sistema de proteção radiológica, tendo em 

vista a natureza e extensão dos riscos associados com as práticas e intervenções sob 

sua responsabilidade, além de determinar as medidas e os recursos necessários para 

garantir o cumprimento das diretrizes de proteção radiológica, revendo-os 

continuamente (BRASIL, 2014). A NN 3.05 – Diretrizes básicas de proteção 

radiológica para serviços de Medicina Nuclear, da CNEN, também prevê que o serviço 

possua, além do titular (responsável legal), um médico nuclear, responsável técnico 

pelo serviço de MN, um supervisor de proteção radiológica (SPR) o qual deve ser 

responsável pela proteção radiológica do serviço, tendo qualificação específica em 

Medicina Nuclear e certificação da CNEN, e profissionais de nível superior e médio, 

devidamente treinados acerca dos tópicos de proteção radiológica para o exercício 

das funções dentro das diversas atividades realizadas no serviço de Medicina Nuclear, 

sejam tecnólogos, técnicos e outros profissionais das áreas da Radiologia, 

Enfermagem, Nutrição, entre outras (BRASIL, 2013). 

Muitos serviços de MN oferecem não apenas a modalidade de diagnóstico, mas 

também a de terapia com o uso de radionuclídeos, como é o caso da radioiodoterapia 

(RIT), que corresponde ao uso do radioiodo para o tratamento de doenças da tireoide 

(WEISS; LEUNG, 2017). O preparo do radioiodo, seja líquido ou em forma de cápsula, 

dever ser realizado no laboratório de manipulação e armazenamento de fontes 

radioativas. Tal espaço deve conter bancadas com superfícies impermeáveis, lisas, 

livres de rachaduras e feitas com materiais que não permitam que partículas se 

desprendam, além de permitirem a descontaminação se necessário (BRASIL, 2013). 

A NN 3.05, da CNEN, ainda prevê que o espaço possua uma cuba com, no mínimo, 

40 cm de profundidade e torneira de ativação automática, sem controle manual, 
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evitando que respingos ocorram ao redor da mesma. Além disso, é importante que a 

sala possua sistema de exaustão de ar projetado de tal maneira que mantenha os 

níveis de dose dentro dos valores operacionais estabelecidos pelo serviço. 

Já a administração do radioiodo no paciente deve, quando prescritas atividades 

maiores que 1825 MBq (50 mCi) e por questões de controle de dose ocupacional e 

exposição dos indivíduos, ser realizada no quarto terapêutico onde o mesmo ficará 

internado (BRASIL, 2013). O transporte do elemento radioativo do laboratório de 

manipulação até o quarto terapêutico deve ser realizado com o uso de recipientes 

devidamente blindados, assegurando a minimização da exposição e facilitando no 

posterior descarte. Além disso, é fundamental que o serviço de MN possua 

equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas descartáveis e jalecos com 

mangas longas, e equipamentos de proteção coletiva (EPC), como blindagens para 

manipulação, transporte e armazenamento das fontes e transportadores blindados 

para frascos e seringas contendo material radioativo. 

Ao tornar-se a fonte de radiação e permanecer internado no quarto terapêutico, 

o paciente aumenta o risco de exposição dos colaboradores que atuam no serviço, 

mesmo que interajam direta ou indiretamente com o mesmo. O impacto dessa 

exposição pode ser controlado com instalações físicas adequadas, que visem a 

redução da exposição dos profissionais. Conforme a IAEA (2014), o isótopo de iodo 

131I é responsável pela maior parte da exposição ocupacional dentro de um serviço de 

MN que ofereça terapia com radionuclídeos. Tal radionuclídeo emite fótons de 364 

keV os quais são minimamente atenuados por aventais de chumbo, não 

proporcionando uma redução significativa da dose. Dessa maneira, é importante que 

o ambiente seja preparado com protetores de chumbo mais espessos, sejam eles 

fixos ou móveis. A Tabela 1 apresenta os valores das espessuras de chumbo e 

concreto para reduzir o valor da exposição ao radioiodo pela metade (chamada de 

camada semirredutora, ou CSR) e à décima parte (camada decirredutora, ou CDR). 

TABELA 1 – Espessuras típicas para blindagem do 131I. 

Material CSR (mm) CDR (mm) 

Chumbo 3,00 11,00 

Concreto 55,00 180,00 

Fonte: Adaptado de IAEA (2014). 
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Ainda, treinamentos específicos dos profissionais permitem um melhor 

gerenciamento das exposições. O item II do artigo 12 da NN 3.05, da CNEN, 

determina que todos os indivíduos ocupacionalmente expostos (IOE) devem receber 

um treinamento inicial acerca de proteção radiológica, conforme os tópicos descritos 

no Quadro 1. 

QUADRO 1 – Tópicos mínimos para o treinamento em proteção radiológica. 

Tópicos Teóricos Gerais Tópicos Práticos 

• Estrutura da matéria e 

decaimentos nucleares 

• Radiação e radioatividade 

• Grandezas e unidades 

• Instrumentação e medição da 

radiação 

• Fontes radioativas e radiação de 

fundo 

• Fontes radioativas naturais e 

artificiais 

• Efeitos biológicos da radiação 

• Fundamentos de proteção 

radiológica 

• Limites de dose efetiva e 

equivalente 

• Riscos radioativos em MN, 

exposição e contaminação 

• Blindagem, projetos e 

levantamento radiométrico 

• Manuseio de fontes radioativas 

não seladas 

• Gerenciamento de rejeitos 

• Procedimentos em acidente e 

situações de emergência 

• Métodos de descontaminação 

• Monitoração individual 

• Instrumentos de medição da 

radiação 

• Dosimetria em exposição 

médica 

• Exposição médica e gravidez 

• Exposição médica na lactante 

e consequências no lactente 

• Exposição médica em 

crianças e adolescentes 

• Boas práticas de manipulação 

de fontes radioativas não 

seladas 

• Cuidados especiais com os 

pacientes injetados 

• Exposição ocupacional 

• Exposição do público e 

liberação de pacientes 

injetados 

• Transporte de material 

radioativo, interno e externo 

• Registros 

• Gestão da qualidade 

• Responsabilidades do titular e 

dos IOE (responsável técnico, 

SPR, tecnólogos e equipe de 

enfermagem) 

• Uso de instrumentos 

de medição de 

radiação, medidas de 

radiação e 

levantamento 

radiométrico (exceto 

equipe de 

enfermagem) 

• Boas práticas de 

manipulação d e 

fontes radioativas não 

seladas 

• Manuseio de rejeitos 

• Procedimentos em 

acidente e situações 

de emergência 

• Detecção de 

contaminação 

• Métodos de 

descontaminação 

 

Fonte: Brasil (2013). 

Da mesma forma, os IOE precisam ser monitorados e ter suas doses 

controladas de acordo com os limites de dose estabelecidos. O item 5.4.2.1 da NN 

3.01, da CNEN, determina que 

A exposição normal dos indivíduos deve ser restringida de tal modo que nem 

a dose efetiva nem a dose equivalente nos órgãos ou tecidos de interesse, 

causadas pela possível combinação de exposições originadas por práticas 

autorizadas, excedam o limite de dose especificado (...), salvo em 

circunstâncias especiais, autorizadas pela CNEN. Esses limites de dose não 

se aplicam às exposições médicas (BRASIL, 2014, p. 13). 
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A Tabela 2 apresenta os valores limites para a dose anual definidos pela NN 

3.01, da CNEN, tanto para os IOE quanto para os indivíduos do público. Considera-

se dose anual aquela contabilizada no ano calendário, ou seja, no período 

compreendido entre janeiro e dezembro de cada ano. Tal orientação é dada pela 

norma para que a CNEN tenha um melhor controle administrativo dos registros. 

TABELA 2 – Limites de dose anuais. 

Grandeza Órgão 
Indivíduo 

Ocupacionalmente Exposto 
Indivíduo do Público 

Dose efetiva Corpo inteiro 20 mSv(1) 1 mSv(2) 

Dose equivalente Cristalino 20 mSv(1) 15 mSv 

 Pele(3) 500 mSv 50 mSv 

 Mãos e pés 500 mSv --- 

Fonte: Adaptado de Brasil (2014). 

(1) Média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 mSv em qualquer ano. 

(2) Em circunstâncias especiais, a CNEN poderá́ autorizar um valor de dose efetiva de até 5 mSv em 

um ano, desde que a dose efetiva média em um período de 5 anos consecutivos, não exceda a 1 

mSv por ano. 

(3) Valor médio em 1 cm2 de área, na região mais irradiada.  

Uma vez que o paciente é liberado da internação, ainda que a atividade 

presente em seu corpo seja relativamente baixa e de acordo com a legislação, o grupo 

exposto muda. Agora, são os familiares que passam a ter o risco de exposição, 

juntamente com os vizinhos, os colegas de trabalho e os indivíduos do público em 

geral que podem, de alguma forma, interagir com o paciente (IAEA, 2014). 

No que diz respeito à dosimetria, a Medicina Nuclear apresenta grande 

complexidade se comparada às técnicas de diagnóstico por imagem que utilizam raios 

X. Assim como elas, é preciso que se entenda e otimize a relação de riscos e 

benefícios do uso das radiações, devendo a mesma ser aceitável. Contudo, o que 

torna ainda mais complexa a dosimetria na MN é o fato de o paciente se tornar a fonte 

de radiação, estando o material radioativo incorporado ao seu organismo, além da 

dificuldade envolvida em se caracterizar a fonte de radiação e os volumes de interesse 

dosimétrico (IAEA, 2014). 

A realização da dosimetria interna pode ser realizada de formas diferentes de 

acordo com o seu propósito. Como descreve Hindorf (2014), a dosimetria para um 

procedimento diagnóstico visa otimizar o mesmo de acordo com os tópicos 

relacionados à proteção radiológica e a necessidade de uma qualidade diagnóstica. 

Ainda, o propósito maior de se realizar a dosimetria em pacientes que são submetidos 

à terapia com radionuclídeos é otimizar o tratamento de forma que se alcance a maior 
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dose absorvida possível no tecido tumoral. Dessa forma, é importante que seja 

realizado um planejamento terapêutico individualizado considerando a 

farmacocinética do composto radioativo no organismo do paciente e a biodistribuição 

do agente terapêutico. 

Não existe um sistema padrão ouro para a determinação da dosimetria interna, 

embora existam várias metodologias disponíveis para estimar o impacto dos 

procedimentos de MN. Uma delas é a Medical Internal Radiation Dose (MIRD), 

desenvolvida pela Sociedade de Medicina Nuclear (HINDORF, 2014). Criado em 1965 

e publicado em 1968, a MIRD tinha a missão de padronizar os cálculos de dosimetria 

interna, melhorar os dados de emissão dos radionuclídeos e aumentar os dados 

relacionados à farmacocinética dos radiofármacos. 

O MIRD Pamphlet No. 21, publicado em 2009, oferece uma notação que visa 

conectar as diferenças entre o formalismo utilizado pelo Comitê MIRD e a International 

Commission on Radiological Protection (ICRP). O formalismo MIRD oferece uma 

estrutura para o cálculo da dose absorvida em certa região anatômica (chamada de 

região alvo) a partir da atividade em uma região-fonte, sendo a dose absorvida o 

produto entre a atividade (A) integrada no tempo e a taxa de dose absorvida por 

unidade de atividade (S). 

A MIRD é um sistema relativamente simples e de fácil utilização, mas, como 

apontado por Hindorf (2014), por considerar que a distribuição da atividade na região 

fonte é uniforme e, ainda, calcular uma dose absorvida média na região-alvo, 

apresenta a limitação de a dose absorvida não variar ao longo de toda a região. Por 

isso, objetivando atualizado a MIRD, foi desenvolvido o Organ Level Internal Dose 

Assessment/Exponential Modeling (OLINDA/EXM), sistema no qual os usuários 

inserem no banco de dados resultados de modelos cinéticos, permitindo ao programa 

usá-los como modelos para o corpo humano, resultando em uma estimativa de dose 

de radiação para todos os órgãos do corpo. Os modelos físicos que o código utiliza 

são aproximações de um modelo padrão do corpo humano de indivíduos distintos, 

como homem adulto, mulher adulta, crianças de diversas idades e mulheres em vários 

estágios de gestação (STABIN; XU, 2014). 
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2.2 Grandezas, unidades e conceitos relacionados 

Como descrito pela IAEA (2014), a medição da radiação deve ser precisa em 

todos os seus usos médicos, seja para fins de diagnóstico ou de terapia. No âmbito 

diagnóstico, o controle da radiação permite a otimização da qualidade da imagem, 

permitindo a obtenção da melhor imagem possível com a menor exposição à radiação. 

Já na perspectiva terapêutica, a precisão e eficácia do controle da radiação estão 

diretamente ligados ao controle tumoral e eficácia do tratamento, também com foco 

no controle dos efeitos biológicos. Com vistas a isto, várias grandezas e unidades 

dosimétricas foram introduzidas com o propósito de quantificar a radiação. 

A radioatividade, foco principal da Medicina Nuclear, é um processo 

espontâneo no qual um determinado núcleo, instável, emite uma partícula ou uma 

radiação eletromagnética, transformando-se em um núcleo mais estável. O núcleo 

filho pode ou não ser totalmente estável. Se for instável, o núcleo filho continua a 

decair até que atinja uma configuração nuclear estável. A radioatividade também pode 

ser chamada de decaimento radioativo, decaimento nuclear, desintegração nuclear 

ou, ainda, transformação nuclear (TAUHATA et al., 2013; IAEA, 2014). 

Atividade (A) 

A atividade de uma substância radioativa é definida como o número de 

desintegrações por unidade de tempo. No Sistema Internacional (SI), a atividade é 

medida em segundo (s-1) e apresentada em Bq (becquerel), que corresponde a uma 

desintegração por segundo (BRASIL, 2014; IAEA, 2014). Contudo, em muitos países 

também se utiliza a unidade Ci (curie) para representar a atividade dos radionuclídeos. 

Assim, ainda que não seja pertencente ao SI, a unidade Ci é aceita como unidade de 

atividade (BRASIL, 2012). Para fins de conversão, considera-se que 1 Ci = 3,7 x 1010 

Bq. 

Constante de desintegração (l) 

Também conhecida como constante de decaimento, a constante de 

desintegração de um elemento representa o quociente entre a probabilidade de um 

dado núcleo sofrer uma transição nuclear espontânea de um determinado estado de 
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energia em um dado intervalo de tempo. É usualmente expressa como s-1 (BRASIL, 

2011). 

Exposição (X) 

O termo exposição tem relação com a habilidade dos fótons de radiação 

ionizarem o ar. Tal grandeza, no SI, é representada pelo quociente entre coulomb e 

quilograma (C/kg). A unidade chamada de roentgen (R) é utilizada para representar a 

carga de 2,58 x 10-4 coulomb produzida por quilograma de ar (BRASIL, 2012; IAEA, 

2014). 

Kerma (K) 

Acrônimo para kinetic energy released in matter, no inglês, kerma é definido 

como o quociente da soma de todas as energias cinéticas iniciais de todas as 

partículas carregadas liberadas por partículas neutras ou fótons e a incidência delas 

em um material com determinada massa. A unidade no SI é descrita como sendo 1 J 

de energia por 1 kg de massa (J/kg), sendo representada pela unidade Gy (gray) 

(BRASIL, 2011; IAEA, 2014). 

Dose absorvida (D) 

A dose absorvida é uma grandeza dosimétrica fundamental que representa a 

energia média depositada pela radiação em um dado volume elementar de matéria. 

No SI, dose absorvida é definida como 1 J de energia absorvida por 1 kg de massa 

(J/kg) e representada pela unidade Gy (gray) (BRASIL, 2014; IAEA, 2014). 

Dose equivalente (HT) 

A dose equivalente representa o produto da dose absorvida e um fator de peso 

da radiação (wR), que varia de acordo com o tipo de radiação considerado (BRASIL, 

2014). Quando estão presentes diferentes tipos de radiação, a dose equivalente é 

considerada a soma de todas as contribuições individuais dos diferentes pesos wR. 

No SI, a dose equivalente também é definida como 1 J de energia absorvida por 1 kg 
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de massa (J/kg), mas é representada pela unidade Sv (sievert) (IAEA, 2014). A Tabela 

3 apresenta, de forma simplificada, os fatores de peso da radiação. 

TABELA 3 – Fatores de peso da radiação (wR). 

Tipo e faixa de energia 
Fator de peso da 

radiação (wR) 

Fótons, todas as energias 1 

Elétrons e muons, todas as energias 1 

Nêutrons, energia: < 10 keV 5 

 10 keV a 100 keV 10 

 > 100 keV a 2 MeV 20 

 > 2 MeV a 20 MeV 10 

 > 20 MeV 5 

Prótons, exceto os de recuo, energia > 2 MeV 5 

Partículas a, fragmentos de fissão, núcleos pesados 20 

Fonte: Posição Regulatória 002 da NN 3.05, da CNEN (BRASIL, 2013). 

Dose efetiva (E) 

A dose efetiva de radiação é considerada a dose equivalente multiplicada pelo 

fator de peso dos tecidos irradiados (wT), que varia de acordo com a 

radiossensibilidade de cada tecido, como descrito de forma simplificada na Tabela 4 

(BRASIL, 2013). Assim como a dose equivalente, a dose efetiva é definida como 1 J 

de energia absorvida por 1 kg de massa (J/kg), sendo também representada pela 

unidade Sv (sievert) (BRASIL, 2014; IAEA, 2014). 

TABELA 4 – Fatores de peso dos tecidos (wT). 

Tecido ou órgão 
Fator de peso do 

tecido (wT) 

Gônadas 0,20 

Medula óssea (vermelha) 0,12 

Cólon 0,12 

Pulmão 0,12 

Estômago 0,12 

Bexiga 0,05 

Mama 0,05 

Fígado 0,05 

Esôfago 0,05 

Tireoide 0,05 

Pele 0,01 

Superfície óssea 0,01 

Restante 0,05 

Fonte: Posição Regulatória 002 da NN 3.05, da CNEN (BRASIL, 2013). 
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Meia-vida física (Tp) 

O conceito de meia-vida física está diretamente relacionado ao tempo 

necessário para que uma dada amostra de radionuclídeo tenha a sua atividade 

reduzida à metade, por meio de um processo de desintegração radioativa dos seus 

núcleos (IAEA, 2007). Pode ter como unidades s, min, h, a, de acordo com o elemento 

(BRASIL, 2011). 

Meia-vida biológica (Tb) 

A meia-vida biológica é definida como sendo o tempo que uma quantidade de 

composto químico ou substância leva para ser reduzida à metade em um tecido 

específico, um órgão ou uma região do corpo, resultante de processos biológicos 

naturais (IAEA, 2007). 

Meia-vida efetiva (Teff) 

A combinação da meia-vida física e da meia-vida biológica resulta na chamada 

meia-vida efetiva, a qual corresponde ao tempo necessário para que a atividade 

estimada em um dado órgão ou tecido se reduza à metade daquela inicial. Todos 

esses fatores contribuem para definir a atividade a ser administrada e 

consequentemente com o tempo de internação (IAEA, 2007). 

 

 

Como descrito na publicação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO) (BRASIL, 2012), no que diz respeito às radiações ionizantes, 

as unidades especiais becquerel, gray e sievert foram introduzidas no SI para evitar 

os riscos à saúde humana relacionados aos possíveis erros no uso das outras 

unidades básicas do sistema. A dose absorvida (gray) expressa a quantidade de 

energia cedida à matéria, mas não traz informações acerca dos efeitos biológicos 

produzidos. Por isso, considerando que diferentes tipos de radiação podem produzir 

efeitos biológicos diferentes, ainda que para uma mesma dose absorvida, a dose 

equivalente (sievert) foi introduzida, permitindo relacionar a energia cedida à matéria 

aos danos no organismo. Com o uso de tal fator de qualidade foi possível a introdução 

de padrões e limites de proteção radiológica. 
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Conforme a NN 3.01, da CNEN (BRASIL, 2014), a exposição dos indivíduos às 

radiações ionizantes nos serviços de Medicina Nuclear pode ser classificada de 

diferentes formas de acordo com a condição da mesma. Sob o ponto de vista do 

ambiente e das práticas no serviço, a exposição pode ser considerada natural, normal, 

potencial ou acidental. A exposição natural é aquela resultante da radiação natural do 

local onde o indivíduo está, seja no serviço de MN ou em casa. Considera-se 

exposição normal aquela esperada em função de uma prática autorizada, em 

condições normais de operação de uma instalação ou manipulação de uma fonte. A 

exposição potencial é aquela cuja ocorrência não pode ser prevista com certeza, mas 

que pode resultar de qualquer evento não intencional, incluindo erros de operação e 

falhas de equipamento, ou de uma série de eventos de natureza probabilística, sendo 

relevante sob o ponto de vista de proteção radiológica. Ainda, existem as exposições 

ditas acidentais, as quais são involuntárias e podem decorrer de situações de 

acidentes, terrorismo ou sabotagem. 

Já sob o ponto de vista dos indivíduos, a NN 3.01, da CNEN, classifica a 

exposição de três formas: exposição médica, exposição ocupacional e exposição do 

público. A exposição médica é aquela a qual são submetidos os pacientes, os 

indivíduos que voluntária e eventualmente dão assistência aos pacientes ou aqueles 

que participam voluntariamente em programas de pesquisa médica ou biomédica, 

sejam em contexto diagnóstico ou terapêutico. Já a exposição ocupacional é aquela 

à qual os indivíduos estão sujeitos em decorrência de seu trabalho ou treinamento em 

práticas autorizadas ou intervenções. Neste caso não deve ser considerada a 

radiação natural do ambiente de trabalho. Por fim, indivíduos do público são 

considerados quaisquer membros da população quando não submetidos à exposição 

ocupacional ou médica. Assim, a exposição do público representa a exposição de 

indivíduos do público a fontes e práticas autorizadas ou em situações de intervenção, 

não sendo consideradas as demais exposições. 

Os ambientes dentro dos serviços de Medicina Nuclear em geral são 

classificados em três tipos de acordo com a presença da radiação ou o potencial de 

exposição dos indivíduos, sendo eles: área supervisionada, área controlada e área 

livre (BRASIL, 2014). Como descrito na NN 3.05, da CNEN, a área supervisionada é 

aquela para a qual as condições de exposição ocupacional são mantidas sob 

supervisão, ainda que medidas de proteção radiológica e segurança não sejam 

necessárias normalmente. 
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Já a área controlada é aquela na qual regras especiais de proteção radiológica 

e segurança são aplicadas com o intuito de controlar as exposições normais dos 

indivíduos, prevenir a contaminação por elementos radioativos e, ainda prevenir ou 

limitar a amplitude das exposições potenciais. Ainda, as áreas livres são aquelas não 

classificadas como supervisionadas ou controladas, não havendo a necessidade de 

medidas de proteção radiológica. Tal classificação dos ambientes visa a segurança e 

o controle da exposição dos IOE e do público em geral. 

2.3 A glândula tireoide 

A tireoide, cujo nome origina da palavra grega thyreos, que significa escudo, é 

uma glândula com formato de borboleta que está localizada logo abaixo da laringe, 

sendo composta por dois lobos (direito e esquerdo), um de cada lado da traqueia, 

conectados por um istmo anterior a ela. Cerca de metade das pessoas possuem um 

terceiro lobo na tireoide, menor, chamado de lobo piramidal, localizado superiormente 

ao istmo. É irrigada pelas artérias tireoidianas superior e inferior e pesa, normalmente, 

cerca de 20 g, podendo variar entre as pessoas (CORDEIRO, 2012; TORTORA; 

DERRICKSON, 2017). 

A maior parte da glândula é composta por sacos esféricos chamados de 

folículos tireóideos, cujas paredes são formadas por células foliculares revestidas por 

uma membrana basal e que, na maior parte, se estendem para o lúmen do folículo. O 

tamanho dos folículos pode variar entre 50 e 500 µm. As células foliculares produzem 

dois hormônios tireóideos distintos: a tiroxina, também chamada de tetraiodotironina 

(T4) por possuir quatro átomos de iodo, e a triiodotironina (T3), com três átomos de 

iodo. Um pequeno número de células parafoliculares (ou células C) ficam entre os 

folículos e produzem o hormônio calcitonina (CT), que ajuda a regular a homeostase 

do cálcio no organismo (TORTORA; DERRICKSON, 2017). A Figura 2 mostra a 

anatomia da glândula e das principais estruturas adjacentes. 
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FIGURA 2 – Anatomia da glândula tireoide. 

 

Fonte: Adaptado de Tortora e Derrickson (2017). 

A glândula tireoide, dentre todas as glândulas endócrinas, é a única capaz de 

armazenar o produto secretado por um longo período de tempo, cerca de 100 dias. 

Os hormônios tireóideos ficam armazenados na cavidade central de cada folículo. As 

células foliculares capturam I- transportando-os do sangue para o citosol por ação da 

proteína co-transportadora de sódio/iodeto, conhecida como NIS, do inglês natrium 

iodide symporter (DARROUZET et al., 2014; COURA FILHO, 2017), e sintetizam a 

tireoglobulina (TGB), uma glicoproteína produzida no retículo endoplasmático rugoso, 

modificada no complexo de Golgi e armazenada nas vesículas celulares. Estas, por 

exocitose, liberam a TGB no lúmen do folículo. Alguns dos aminoácidos na TGB são 

tirosinas que sofrem oxidação (I-➝I0), tornando-se iodadas e reagindo com tirosinas. 

A ligação de um átomo de iodo produz a monoiodotirosina (T1) e uma segunda 

iodação gera a diiodotirosina (T2). Assim, tem-se o coloide, um material pegajoso que 

resulta da ligação dos átomos de iodo ao TGB e acumula e fica armazenado no lúmen 
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do folículo. Assim, a formação do hormônio tireóideo T3 se dá com a ligação de uma 

molécula T1 e outra T2, ao passo que T4 é formado pela junção de duas moléculas T2. 

Em seguida, pequenas porções do coloide entram na célula folicular por pinocitose e, 

com a ajuda de lisossomos, tem-se a TGB quebrada, liberando, por difusão, ao plasma 

e, em seguida, ao sangue as moléculas de T3 e T4 (TORTORA; DERRICKSON, 2017). 

Tendo em vista que a maioria das células corporais tem receptores para os 

hormônios tireoidianos, estes exercem seus efeitos de forma global em todo o corpo. 

Os hormônios tireóideos aumentam a taxa metabólica basal, que representa a taxa 

de consumo de energia em condições basais, de repouso, como ao acordar, durante 

o descanso ou em jejum, por exemplo. A taxa metabólica basal aumenta em virtude 

da síntese e do uso aumentados de trifosfato de adenosina (ATP). 

O aumento do consumo de oxigênio necessário para a produção de mais ATP 

gera calor, elevando a temperatura corporal. Desse modo, os hormônios tireóideos 

possuem um papel importante na regulação térmica corporal. Ainda, esses hormônios 

também estimulam a síntese das proteínas, aumentam o uso de glicose e ácidos 

graxos para a produção de ATP, aumentam a degradação de triglicerídeos e 

intensificam a excreção do colesterol, reduzindo, assim, o nível de colesterol no 

sangue. Ainda, juntamente com a insulina e os demais fatores de crescimento 

semelhantes a ela, os hormônios tireoidianos estimulam o crescimento corporal, 

especialmente o crescimento e desenvolvimento do tecido nervoso (CORDEIRO, 

2012; TORTORA; DERRICKSON, 2017). 

O processo de síntese e liberação dos hormônios T3 e T4 é regulado por dois 

mecanismos distintos. No primeiro deles, tem-se a chamada autorregulação, a qual 

depende diretamente da concentração de iodo orgânico na tireoide, tanto os 

hormônios tireóideos quanto os seus precursores. O iodo tem a capacidade de gerar 

efeitos estimulantes ou inibitórios na tireoide. Quando a ingestão deste é elevada, o 

iodo é inicialmente capturado pela glândula, fazendo com que o seu conteúdo 

aumente em virtude do iodo organificado. Entretanto, mecanismos reguladores se 

ativam, levando à normalidade a síntese e secreção dos hormônios tireóideos. Dessa 

forma, embora o iodo seja necessário para a síntese hormonal, um nível 

anormalmente alto de iodo no sangue acaba por suprimir a sua liberação 

(CORDEIRO, 2012; TORTORA; DERRICKSON, 2017). 

O segundo processo de regulação da síntese e liberação de T3 e T4 consiste 

na estimulação do hipotálamo a secretar um hormônio chamado de liberador de 
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tireotropina (TRH) quando existe uma baixa quantidade de hormônios tireoidianos no 

sangue ou uma redução na taxa metabólica. O TRH é transportado para a adeno-

hipófise, onde estimula a secreção do hormônio estimulante da tireoide (TSH). O TSH, 

por sua vez, acaba por estimular a atividade das células foliculares da tireoide, 

incluindo a síntese e a secreção dos seus hormônios, bem como o crescimento das 

células foliculares. Assim, as células foliculares liberam os hormônios tireoidianos no 

sangue até que a taxa metabólica seja normalizada. 

Um nível elevado de hormônios tireóideos acaba por inibir a liberação de TRH 

e TSH, visando o controle hormonal. Este processo é denominado retroalimentação 

negativa, pois o aumento da presença dos hormônios leva à redução da sua produção. 

Outras condições que exigem mais ATP, como estar em um ambiente frio, grandes 

altitudes, um baixo teor de glicose no sangue e, ainda, a gravidez acabam por 

estimular a produção dos hormônios tireóideos (TORTORA; DERRICKSON, 2017). 

Sob aspectos fisiológicos, a tireoide é uma glândula muito sensível, pois 

responde constantemente a vários estímulos externos e tem de se adaptar a eles 

(CORDEIRO, 2012). 

2.4 O câncer de tireoide 

O câncer de tireoide é a neoplasia endócrina mais comum no mundo, com uma 

ocorrência de 298 mil novos casos anualmente, representando 2,1 % do total de casos 

de câncer no mundo (FERLAY et al., 2014). A incidência deste tipo de câncer triplicou 

nas últimas três décadas, conforme Haymart e Esfandiari (2017). É consideravelmente 

mais comum em mulheres, com uma taxa de 3:1. As taxas mais elevadas de 

ocorrência estimadas para este tipo de câncer estão na América do Norte (6,3 casos 

a cada 100 mil homens e 20,0 casos a cada 100 mil mulheres) e na Oceania (3,4 e 

11,3 casos a cada 100 mil homens e mulheres, respectivamente). Com relação à 

mortalidade, o câncer de tireoide é fatal para cerca de 40 mil casos, cerca de 0,5 % 

do total de mortes. As maiores taxas de incidência do câncer de tireoide são 

encontradas nos países de maior renda se comparados ao de baixa e média rendas. 

No Brasil, conforme estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), são 

esperados cerca de 9.910 novos casos de câncer de tireoide para cada ano do biênio 

2018-2019, sendo 1.570 destes casos (16,34 %) para o sexo masculino e 8.040 destes 
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(83,66 %) para o sexo feminino, com um risco estimado de 1,49 casos a cada 100 mil 

homens e 7,57 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2018). Ainda, o câncer de 

tireoide é o 13º câncer que mais acomete homens no Brasil e o 5º mais frequente em 

mulheres. 

Conforme discutido por vários autores como Pellegriti et al. (2013) e Vaccarella 

et al. (2015), a explicação para tal crescimento da incidência do câncer de tireoide 

pode ser, de alguma forma, ligada ao fato de os países de maior renda terem 

disponíveis tecnologias mais eficazes para a detecção de doenças se comparados às 

regiões mais subdesenvolvidas. O acesso adequado aos serviços de saúde é 

fundamental para que a doença seja detectada logo no seu início e possa ser tratada, 

melhorando o prognóstico da doença e elevando, assim, a expectativa de cura. 

Além disso, também se discute o aumento na incidência do câncer de tireoide 

como sendo o resultado direto e indireto da influência dos padrões modernos de 

alimentação inadequada, estilo de vida e de outros fatores ambientas que podem 

impactar na saúde das pessoas (MACK et al., 2003; KILFOY et. al., 2010; 

PETERSON; DE; NUTTALL, 2012; PELLEGRITI et al., 2013). Embora não se tenha 

chegado a um consenso quanto aos resultados e relações destes fatores com o 

surgimento da doença, Peterson, De e Nuttall (2012) lembram que o câncer pode ser 

resultado de múltiplos fatores relacionados às características genéticas, ambientais e 

de estilo de vida que, acumuladas e em sinergia, podem aumentar o risco de 

surgimento da doença. 

As neoplasias malignas da tireoide podem ser divididas em três grupos 

distintos, de acordo com a sua origem. O primeiro grupo corresponde às neoplasias 

que têm origem nas células parafoliculares, produtoras de calcitonina. Neste grupo 

estão inclusos os carcinomas medulares da tireoide (CMT), responsáveis por cerca 

de 5 % do total de carcinomas tireoidianos (MACIEL, 1998; WHO, 2004; CHIEN; 

KOEFFLER, 2012). 

O segundo grupo corresponde aos carcinomas que têm origem nas células 

foliculares da tireoide, não medulares, correspondendo a cerca de 90 % das 

neoplasias malignas desta glândula. Os tumores neste grupo podem, ainda, ser 

classificados como carcinomas diferenciados da tireoide (CDT) ou carcinomas 

anaplásicos da tireoide (CAT), também ditos como indiferenciados, de acordo com o 

grau de diferenciação histológica. A Figura 3 apresenta um esquema ilustrativo da 

classificação dos tumores da tireoide. 
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FIGURA 3 – Classificação das neoplasias malignas da tireoide. 

 

Fonte: Adaptado de WHO (2004). 

Os CDT representam cerca de 96,8 % dos carcinomas foliculares e podem ser 

divididos em foliculares (9,7 % dos CDT) e papilíferos (85 % dos CDT), este último 

apresentado na Figura 4. Já os CAT são mais raros, constituindo apenas 1,6 % dos 

carcinomas tireoidianos (MACIEL, 1998; WHO, 2004; CHIEN; KOEFFLER, 2012). 

FIGURA 4 – Carcinoma papilífero da tireoide. 

 

Fonte: Adaptado de Jiang, Maygarden e Dodd (2017). 



 51 

Ainda existe um terceiro grupo dentro da classificação dos tumores da tireoide. 

Nele estão presentes os diversos tumores malignos da tireoide causados por células 

não-tireoidianas. Pode-se destacar neste grupo os linfomas da tireoide, as lesões 

metastáticas, os teratomas e os hemangioendoteliomas, entre outros. Estes são 

responsáveis por 5 % do total de tumores malignos (MACIEL, 1998; WHO, 2004). 

O CDT tem um excelente prognóstico, sendo que mais de 95 % dos pacientes 

sobrevivem ao menos 10 anos no caso do carcinoma papilífero sem metástase. 

Quando ocorre doença metastática, conforme Brasil (2014b), esse número reduz para 

70 % de pacientes com sobrevida de 10 anos e cerca de 64 % com sobrevida de 15 

anos. Ainda assim, mesmo com o aumento da taxa de mortalidade (e a consequente 

redução do tempo de sobrevida), tal aumento é mais lento do que o observado para 

outras neoplasias malignas (HUANG et al., 2012). 

Conforme Figge (2016), a incidência do câncer aumenta com a idade. Dessa 

forma, pessoas idosas estão mais propensas a desenvolver esta doença. A 

predominância feminina também sugere que existam fatores hormonais envolvidos. 

Além disso, várias síndromes genéticas estão associadas com o desenvolvimento de 

carcinomas da tireoide, como as síndromes de Gardner, Cowden e Bannayan-Riley-

Ruvalcaba, por exemplo.Ainda, a exposição à radiação ionizante, especialmente na 

região do pescoço e, sobretudo, em crianças, é tida como uma causa bem definida de 

câncer de tireoide, sendo que o risco relativo aumenta significativamente com a dose 

para doses maiores ou iguais a 100 mGy (FIGGE, 2016; VEIGA et al., 2016; ROSEN; 

PAPOIAN, 2017). Como destacam Schmidt e Davies (2017), também são 

considerados fatores de risco a obesidade, a diabetes, o tabagismo e a presença de 

doenças autoimunes. 

O diagnóstico do câncer de tireoide começa, geralmente, na identificação de 

um nódulo na glândula ou, ocasionalmente, uma massa lateral no pescoço 

(HAYMART; ESFANDIARI, 2017). Conforme descrito por Cordeiro (2012), a pessoa 

que apresenta algum problema na tireoide é, normalmente, encaminhada pela 

unidade de saúde a uma consulta com um especialista na área de Endocrinologia, 

que estuda as disfunções e patologias do sistema endócrino, do qual faz parte a 

glândula tireoide. 

São, então, realizados vários exames para que se obtenha um diagnóstico mais 

preciso de qual patologia da tireoide o paciente é portador. Dentre os exames 

realizados pode-se citar o exame físico da tireoide, o exame de sangue, para avaliação 
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do metabolismo tireoidiano, e os exames de imagem como a ultrassonografia, 

exemplificada na Figura 5, e, de forma complementar, a cintilografia, a tomografia 

computadorizada e a ressonância magnética, que demonstrarão possíveis alterações 

morfológicas da glândula, como nódulos (MAIA et al., 2007; ROSEN; PAPOIAN, 

2017). 

FIGURA 5 – Carcinoma folicular da tireoide mostrado na USG. 

 

Fonte: Adaptado de Richman et al. (2018) 

Paciente masculino, 12 anos. Corte sagital do lobo esquerdo da tireoide mostra uma massa sólida, 

hipoecóica e de margens regulares. 

O câncer de tireoide apresenta-se comumente como um nódulo detectado pela 

palpação ou, também, detectado pela realização de uma ultrassonografia da região 

cervical (BRASIL, 2014b).  

É importante que o nódulo seja bem definido, verificando-se a localização do 

nódulo, suas características estruturais (se sólido, cístico ou espongiforme, por 

exemplo), e se existe a presença de micro ou macrocalcificações e a invasão de 

estruturas adjacentes, além de verificar como está a vascularização do nódulo 

(ROSEN; PAPOIAN, 2017). A caracterização do nódulo é fundamental, haja vista que 

tais informações podem aumentar a suspeita de malignidade e permitir uma melhor 

avaliação do caso e de qual conduta tomar. Caso haja alguma nodulação encontrada 

no exame, a pessoa é encaminhada para realizar uma punção aspirativa por agulha 

fina (PAAF), um importante meio de diagnóstico diferencial entre lesões malignas e 

Thyroid Nodules in Pediatric Patients

4 radiology.rsna.org n Radiology: Volume nn: Number n—n 2018

Nodule characteristics are reported in Table 
2. Among the 404 nodules, there was no signifi-
cant difference in malignancy rates between the 
pre- and postpubertal groups (P ..99). Nodule 
location was evenly divided between the right lobe 
(207 of 404 [51.2%]) and the left lobe (170 of 
404 [42.1%]), with 26 nodules (6.4%) located 
in the isthmus. One cancer involved the entire 
gland. Maximum nodule diameter ranged from 6 
to 78 mm, with a mean diameter of 22.4 mm 6 
12.1 (standard deviation). The majority of nod-
ules (388 of 399 [96.0%]) measured 10 mm or 
more. Five malignant nodules could not be mea-
sured. All of these were enlarged glands filled with 
speckled calcifications, and all proved to be the 
diffuse sclerosing variant of papillary carcinoma. 
Logistic regression analysis revealed a significant  
increase in malignancy rate as nodule size in-
creased (P = .019). When we compared nodules 
with a maximum diameter of 30 mm or more to 
those with a diameter of less than 30 mm, the for-
mer were more likely to be malignant (26 of 96 
[27.1%] vs 46 of 303 [18.6%], P = .04), but this 
difference was not significant. Nodule shape was 
assessed for the characteristic of taller-than-wide 
shape. Nineteen of 44 (43.2%) taller-than-wide 
nodules were malignant as compared with 53 of 
355 (14.9%) nodules that were not taller than 
wide (P , .001). Solid nodules were more likely 
to be malignant (58 of 139 [41.7%]) than were 
slightly cystic nodules (,50% cystic, 15 of 158 
[9.5%]) or nodules that were at least 50% cystic 
(four of 107 [3.7%]) (P , .001). Among the 301 
nodules that were less than 50% cystic, the ma-

jority were isoechoic (n = 108 [35.9%]) or hypoechoic (n = 
148 [49.2%]). Hypo- or very hypoechoic nodules were more 
likely to be malignant than were iso- or hyperechoic nodules 
(46 of 158 [29.1%] vs 27 of 123 [22.0%]; P = .04), but this 
difference was not significant. Although infrequent, very hy-
poechoic nodules had an extremely high rate of malignancy of 
70.0% (seven of 10 nodules). Nodules without smooth well-
defined margins were much more likely to be malignant that 
were nodules with smooth margins (46 of 65 [70.8%] vs 31 of 
339 [9.1%]; P , .001).

With respect to nodule calcifications, the presence of speck-
led calcifications alone or in combination with coarse calcifica-
tions was highly correlated with malignancy (49 of 84 [58.3%] 
vs 28 of 320 [8.8%], P , .001). Nine nodules had a combi-
nation of calcification types: seven contained both coarse and 
speckled calcifications (four malignant, three benign), and two 
contained coarse and rim calcifications (both benign). Color 
Doppler US was performed in 355 nodules. There was no sig-
nificant difference in the color Doppler US pattern between 
benign and malignant nodules. Identification of at least one 
sonographically abnormal lymph node was highly associated 
with malignancy, although abnormal nodes were found in only 
35 patients (27 of whom had a malignancy).

appearance of the gland (25 of 70 [35.7%]) than in patients with 
a normal background appearance (49 of 244 [20.1%], P = .01).

Figure 2: US images show follicular thyroid cancer in a 12-year-old boy. (a) 
Sagittal gray-scale US image of the left lobe of the thyroid shows a solid hypoechoic 
mass with smooth margins and no calcifications in the upper pole (calipers), consis-
tent with biopsy-proven follicular cancer. (b) Corresponding color Doppler US image 
shows central flow equal to rim flow.

Figure 3: Diffuse sclerosing papillary cancer in a 14-year-old girl. 
Transverse gray-scale US image of the thyroid shows an enlarged 
gland with extensive speckled calcifications without a discrete mass, 
consistent with biopsy-proven diffuse sclerosing papillary cancer.
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benignas (BRASIL, 2014b). Neste procedimento, tem-se a punção da tireoide com 

aspiração de partes do nódulo (CORDEIRO, 2012; BRASIL, 2014b). A PAAF 

apresenta uma sensibilidade média de 83 % e especificidade entre 85-95 % (GHARIB 

et al., 2016). 

As peças colhidas na PAAF são encaminhadas para um serviço de Patologia 

Clínica, o qual as analisa de forma citológica. Os laudos de citopatologia têm sido 

realizados amplamente seguindo o Sistema Bethesda, padronização que melhorou a 

intercomunicação entre citopatologistas, endocrinologistas e outros profissionais da 

área da Saúde. Dessa forma, as peças analisadas são classificadas em diferentes 

categorias cada uma associada a uma estimativa de risco de malignidade que varia 

de 0-3 % para achados benignos e 100 % para a categoria de lesões malignas, 

conforme mostrado na Tabela 5. 

TABELA 5 – O Sistema Bethesda e os riscos de malignidade na análise citopatológica. 

Categoria 

Risco de 

Malignidade 

(%) 

Conduta Usual 

Não diagnóstica ou insatisfatória 5–10 Repetir PAAF guiada por USG 

Benigno 0–3 Acompanhamento clínico e por USG 

Atipia ou lesão folicular, ambas de 

significado indeterminado 

6–30 Repetir PAAF, realizar análise molecular ou 

lobectomia 

Neoplasia folicular ou suspeita 10–40 Análise molecular, lobectomia 

Suspeita de malignidade 45–75 Tireoidectomia ou lobectomia 

Malignidade 94–99 Tireoidectomia ou lobectomia 

Fonte: Adaptado de Cibas e Ali (2017, p. 1343). 

A confirmação da existência de um tumor na tireoide, seja ele benigno ou 

maligno, conduz o atendimento da pessoa por um especialista na área de cirurgia de 

cabeça e pescoço, o qual avaliará a necessidade de realização de um procedimento 

cirúrgico para a retirada da glândula, denominado como tireoidectomia total, ou parte 

dela, a lobectomia (CORDEIRO, 2012).  

Visando melhorar o prognóstico do CDT, utiliza-se a classificação da extensão 

da doença de acordo com o Sistema TNM (Tumours, Nodes, Metastasis), 

desenvolvido entre 1943 e 1952 por Pierre Denoix. Tal sistema é utilizado 

internacionalmente, sendo constantemente revisado e atualizado pela União 

Internacional Contra o Câncer (Union for International Cancer Control) (UICC) 

(BRASIL, 2004). A Tabela 6 apresenta os critérios. 
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TABELA 6 – Classificação clínica dos tumores de tireoide pelo Sistema TNM. 

Categoria Critérios de avaliação 

Tx O tumor primário não pode ser avaliado.  

T0 Sem evidência de tumor primário. 

T1a Tumor com diâmetro de 1 cm ou menos em sua maior dimensão e limitado à 

tireoide.  

T1b Tumor com diâmetro entre 1 cm e com até 2 cm em sua maior dimensão e limitado à 

tireoide.  

T2 Tumor com diâmetro entre 2 cm e 4 cm em sua maior dimensão e limitado à tireoide.  

T3 Tumor com mais de 4 cm restrito à tireoide ou qualquer tumor com mínima extensão 

extratireoidiana.  

T4a Tumor de qualquer tamanho que se estende além da cápsula tireoidiana e invade 

tecidos moles subcutâneos, laringe, traqueia, esôfago ou nervo laríngeo recorrente.  

T4b Tumor com invasão de fáscia pré-vertebral ou vasos mediastinais ou envolve a 

artéria carótida.  

T4a* (Somente para carcinoma anaplásico) Tumor de qualquer tamanho limitado à 

tireoide. 

T4b* (Somente para carcinoma anaplásico) Tumor de qualquer tamanho que se estende 

além da cápsula da tireoide. 

Nx Linfonodos regionais não podem ser avaliados.  

N0 Ausência de metástases em linfonodos regionais.  

N1a Metástases linfáticas em nível VI (compartimento central).  

N1b Metástases em outros linfonodos cervicais unilaterais, bilaterais ou contralaterais 

(níveis I, II, III, IV ou V) ou em linfonodo retrofaríngeo ou mediastinal superior.  

M0 Ausência de metástases à distância.  

M1 Presença de metástases à distância.  

Fonte: Adaptado de Brierley, Gospodarowicz e Witterkind (2017). 

T – Extensão do tumor primário. 

N – Ausência ou presença e extensão de metástase em linfonodos regionais. 

M – Ausência ou presença de metástase à distância. 

A adição de números a estes três componentes indica a extensão da doença maligna. 

A escolha da modalidade mais adequada ao tratamento dos tumores malignos 

da tireoide varia de acordo com o tipo histológico dos mesmos, bem como o seu 

estadiamento. Ainda, no caso do CDT, é importante que se considere a análise dos 

fatores de risco (BRASIL, 2014b). A opção cirúrgica deve basear-se em fatores 

prognósticos de mortalidade e recorrência, levando em conta a remoção do tumor 

primário e de suas metástases locorregionais, bem como a redução da morbidade do 

procedimento. Em pacientes com citologia indeterminada em tumores maiores que 4 

cm, a tireoidectomia total está indicada, pois há um aumento no risco de malignidade 

da doença. Da mesma forma, a tireoidectomia é indicada em pacientes que tenham 

histórico familiar da doença e, ainda, naqueles que foram previamente expostos à 

radiação ionizante (HAUGEN et al., 2016). 

A conduta da realização da tireoidectomia é de consenso entre especialistas 

de várias associações, como a American Thyroid Association (ATA) (HAUGEN et al., 

2015), a European Thyroid Association (ETA) (PACINI et al., 2006) e a Sociedade 

Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) (MAIA et al., 2007). A Figura 6 
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apresenta um fluxograma de atendimento do paciente para a tomada de decisão 

quanto a realização da tireoidectomia e, em seguida, da RIT. A ATA também 

recomenda o estadiamento pós-operatório nos pacientes com CDT. Tal 

recomendação visa avaliar o risco de mortalidade e possibilitar uma melhor conduta 

do tratamento (HAUGEN et al., 2016). 

FIGURA 6 – Fluxograma do atendimento do paciente e a definição de realização da RIT. 

 

Fonte: Adaptado de Maia et al. (2007) 

Ainda, outras modalidades terapêuticas podem seguir à retirada da glândula, 

como a radioterapia externa, como forma de tratamento localizado e ação paliativa, e 

a quimioterapia, embora esta última não apresente evidências de claro benefício 

global em termos de sobrevida (BRASIL, 2014b). 

2.5 A Radioiodoterapia 

A radioiodoterapia (RIT) consiste na administração de radioiodo ao paciente 

com o objetivo de tratar o câncer de tireoide, podendo ter várias funções dentro deste 

processo (WEISS; LEUNG, 2017). Sendo realizada após uma tireoidectomia inicial, a 

RIT pode ser utilizada para eliminar os tecidos tireóideos normais, processo chamado 

de ablação de remanescentes tireóideos, e erradicar efetivamente os níveis séricos 

de tireoglobulina, aumentando sua especificidade como um marcador tumoral e, 
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ainda, melhorando a sensibilidade do 131I na detecção de recorrência da doença 

(EUSTATIA-RUTTEN et al., 2004; LAMARTINA et al., 2015). 

A ATA recomenda o uso do radioiodo para a ablação de remanescentes em 

todos os pacientes que apresentam fatores de alto risco e que possuam tumores 

maiores de 4 cm, além dos tumores de tamanho intermediário, entre 1 e 4 cm, que 

apresentem histologia mais agressiva e linfonodos positivos, por exemplo (HAUGEN 

et al., 2016). 

O tecido tireóideo normal é mais ávido ao iodo que o tecido tumoral. Dessa 

forma, ao realizar a ablação dos remanescentes, o radioiodo pode ser captado pelo 

tumor. Não é recomendado o uso do radioiodo nos pacientes que realizaram 

lobectomia. Além do tratamento das lesões na tireoide, a RIT é também adjuvante no 

tratamento de doenças micrometastáticas, permitindo que a taxa de recidiva seja 

reduzida, além de também ser usada para tratamento de doenças metastáticas 

persistentes (KOLLECKER et al., 2012; WEISS; LEUNG, 2017). 

O iodo foi descoberto no início do século XIX pelos cientistas franceses Barnard 

Courtois e Joseph Louis Gay-Lussac. Tem este nome originado da palavra grega 

“iodes”, que significa violeta, em virtude da sua cor (KAIHO, 2015). O iodo apresenta 

quatro isótopos: o 123I, o 124I, o 125I e o 131I. 

O 131I possui uma meia-vida física de cerca de 8,02 dias, apresentando um 

decaimento beta, sendo facilmente obtido como produto da fissão do 235U ou pelo 

bombardeio, em reator, do elemento 130Te (KAIHO, 2015; IOD-IPEN-131, 2018). A 

Tabela 7 apresenta algumas propriedades físicas dos radioisótopos de iodo. 

TABELA 7 – Propriedades físicas dos isótopos de iodo. 

Isótopo Meia-vida 
Modo de 

Decaimento 

Energia 

(Gama ou RX) 
Uso Produção 

123I 13,30 h CE (100 %) 159 keV (87 %) Diagnóstico 124Xe(p,2n)123Cs → 123Xe → 
123I 

124I 4,20 d CE (78 %) 

β+ (22 %) 

1550 keV 

511 keV (50 %) Diagnóstico 124Te(p,2n)124I 

125I 59,40 d CE (100 % 27.5 keV (139 %) 

35 keV (7 %) 

RIE 

Terapia 

125Xe(n,!)125Xe(CE) → 125I 

131I 8,02 d β- (100 %), 

608 keV 

364 keV (83 %) 

637 keV (7 %) 

Diagnóstico 

Terapia 

235U (fissão) 
130Te(n,!)131Te(β-) → 131I 

Fonte: Adaptado de Shirakami 2015. 

CE: captura de elétron. 

RIE: radioimunoensaio. 

β-: emissor de partícula beta. 

β+: emissor de pósitron. 
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Embora o uso das radiações ionizantes para cunho terapêutico já ocorresse 

anteriormente, o uso médico de fontes radioativas não seladas começou em 1936 

(WILLEGAIGNON et al., 2006), sendo que a utilização do radioiodo para tratar 

doenças da tireoide começou na década de 1940 (WEISS; LEUNG, 2017). Assim que 

os reatores nucleares foram difundidos, em meados da década de 1950, foi o primeiro 

radioisótopo de iodo a ser utilizado na área da Saúde para fins de diagnóstico 

(SHIRAKAMI, 2015). No Brasil, a produção e distribuição do radioiodo é de 

responsabilidade do IPEN, instituição autorizada pela CNEN para tal, sendo que a 

produção experimental do 131I teve seu início no ano de 1959 (BRASIL, 2018). 

Em termos de terapia, sua utilização é preciosa, pois as características das 

suas emissões são favoráveis. Emite partículas beta, similares aos elétrons, que são 

capazes de causar grande ionização quando perdem energia ao atravessar um 

determinado meio. Além disso, possui um poder de penetração baixo, pois são 

facilmente desaceleradas (COURA FILHO, 2017). Isto é importante do ponto de vista 

de proteção radiológica, pois mantendo a ação da radiação no local do tumor otimiza 

o processo terapêutico. 

O radioiodo gera efeitos como um processo inflamatório no local, redução da 

replicação celular e, ainda, um dano extenso e considerável à fita dupla de DNA, o 

que leva à morte e destruição do tecido tumoral (COURA FILHO, 2017). Além disso, 

o radioiodo também emite ondas eletromagnéticas do tipo gama, que possibilitam a 

formação de imagem das estruturas relacionadas por meio da realização de uma 

cintilografia. Os métodos e aplicações do radioiodo para terapia estão muito bem 

estabelecidos e são amplamente utilizados (WILLEGAIGNON et al., 2006). Além 

disso, o 131I é utilizado para tratamento de outras doenças além dos CDT, como a 

doença de Graves, por exemplo (WILLEGAIGNON et al., 2013). 

O medicamento é apresentado como uma solução de iodeto de sódio (Na131I) 

a qual é rapidamente absorvida no trato gastrintestinal após a ingestão. Tem sua 

distribuição para a tireoide e é excretado pelos rins. Além disso, o medicamento 

também é distribuído, de forma menos extensiva, ao plexo coroide, à mucosa gástrica, 

às glândulas salivares, às glândulas sudoríparas, à mucosa nasal, à placenta e ao 

tecido mamário lactante (COURA FILHO, 2017; IOD-IPEN-131, 2018). Na tireoide o 

iodeto é removido da circulação sanguínea por transporte ativo até às células 

epiteliais, sendo oxidado a iodo e ligado aos resíduos tirosina da tireoglobulina no 

tecido folicular. A meia-vida biológica na tireoide é de 80 dias em pacientes com 
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função tireoidiana normal, sendo reduzida entre 5 e 40 dias para os pacientes que 

possuem hipertireoidismo. A excreção é majoritariamente por via renal, sendo que a 

taxa de excreção urinária em 24 horas pode variar entre 37 % e 75% do total da 

atividade administrada. Essa variação se dá conforme as funções renal e tireoidiana 

de cada paciente (IOD-IPEN-131, 2018). Além disso, a excreção também se dá, de 

forma muito menor (entre 1 e 3 %), pela saliva e pelas fezes (WILLEGAIGNON et al., 

2006). 

A determinação da atividade de 131I a ser administrada é de responsabilidade 

do médico nuclear que encaminha o paciente para o tratamento. Como destacam 

Willegaignon et al. (2016), este valor depende do protocolo adotado por cada 

instituição. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), 

a dose recomendada para pacientes de baixo risco é de 3700 MBq (100 mCi), sendo 

que a dose de 1110 MBq (30 mCi) pode ser considerada suficiente caso os 

remanescentes tireóideos sejam discretos (MAIA et al., 2007). Nos casos de pacientes 

de alto risco, o recomendado é que se utilize atividades entre 3700 MBq e 5550 MBq 

(100 mCi e 150 mCi) na ablação inicial, sendo a atividade mais alta recomendada nos 

casos de ressecção tumoral incompleta. As doses a partir de 7400 MBq (200 mCi) são 

restritas aos pacientes que possuem metástases à distância conhecidas (MAIA et al., 

2007). 

A atividade pode, ainda, ser determinada por meio da avaliação da 

farmacocinética individual do radioiodo no paciente. Tal avaliação se dá por meio da 

administração prévia de um marcador de radioiodo com uma atividade de valor 

diagnóstico de 74 MBq (2 mCi), o que facilita a predição das doses de radiação nos 

tecidos remanescentes, no tumor em si, na medula óssea e em todo o corpo 

(WILLEGAIGNON et al., 2016).  

Considerando a participação do iodo no processo metabólico da tireoide, a 

ablação de remanescentes requer a estimulação do TSH, otimizando assim a 

captação do radioiodo pelo tecido tireóideo (CARVALHO; FERREIRA; LEITE, 2011; 

GRENFELL et al., 2014; COURA FILHO, 2017; WEISS; LEUNG, 2017). Para tal, deve 

ser realizada a suspensão da terapia hormonal com levotiroxina por, 

aproximadamente, 4 semanas antes da RIT, resultando no aumento do TSH que, 

conforme Carvalho, Ferreira e Leite (2011), deve ser elevado até valores maiores que 

30 mU/L. Contudo, ao ser suspensa a terapia hormonal, o paciente pode entrar em 

um estado de hipotireoidismo, o que gera um impacto negativo à saúde e, sobretudo, 
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à qualidade de vida. Grenfell et al. (2014) ressaltam que os pacientes com suspensão 

hormonal podem apresentar fadiga, transtornos de humor, problemas cognitivos e 

ganho de peso, além de alterações capilares e constipação. 

Como alternativa à suspensão da tiroxina tem-se o uso da tirotropina humana 

recombinante (rhTSH), a alfatirotropina, cujo nome comercial é Thyrogen®. Este 

medicamento é aprovado para o uso na preparação da ablação de remanescentes 

tireóideos em pacientes com CDT sem doença metastática conhecida e, geralmente, 

não apresenta efeitos colaterais (GRENFELL et al., 2014). A administração do rhTSH 

se dá por via intramuscular, em dois dias seguidos, contendo cada injeção 0,9 mg de 

solução. A administração do radioiodo deve ocorrer 24 h após a administração da 

segunda dose do medicamento (THYROGEN, 2018), não sendo necessário que o 

paciente aguarde várias semanas sem o uso do hormônio, podendo ser realizada a 

RIT logo após a tireoidecomia (GRENFELL et al., 2014). 

2.5.1 O processo de internação e o quarto terapêutico 

A internação dos pacientes na radioiodoterapia inicia com a orientação do 

paciente com relação a todo o processo de internação em si. Cada paciente deve ser 

orientado previamente acerca dos cuidados necessários antes da internação, durante 

o período em que ficará internado e, ainda, com relação à alta hospitalar e os demais 

cuidados quando já estiver em seu domicílio (IAEA, 2009; CORDEIRO, 2012). 

Tem sido empregada como conduta para o preparo do paciente à RIT a 

realização de uma dieta pobre em iodo, com valores diários variando entre 30 e 50 

µg, durante um período de 7 a 14 dias antes da internação. Conforme Cordeiro (2012), 

a mesma dieta se estende por todo o período de internação até que o paciente esteja 

de alta hospitalar. Ainda, também é recomendado que o paciente não utilize 

medicamentos ou suplementos que contenham iodo em sua composição, 

especialmente os comprimidos, cápsulas ou drágeas que sejam da cor vermelha, pois 

podem conter iodo em sua composição (MAIA et al., 2007). 

Além disso, bebidas e alimentos vermelhos podem conter iodo, por isso não 

devem ser consumidos. Cosméticos e produtos de coloração escura, batons, esmaltes 

e tinturas de cabelo também não devem ser utilizados. A Tabela 8 apresenta as 

principais restrições alimentares. 
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TABELA 8 – Relação de alimentos da dieta pobre em iodo. 

Alimentos Não permitido Permitido 

Sal Sal iodado, salgadinho, batata frita 

industrializada 

Sal não iodado 

Peixes Peixes de água salgada, frutos do 

mar, camarão, ostras, algas 

Peixes de água doce 

Laticínios Leite, queijo, requeijão, iogurte, leite 

de soja, tofu 

Leite em pó desnatado, margarina 

sem sal 

Carnes Carne defumada, carne de sol, caldo 

de carne, presunto, embutidos, bacon 

Carnes frescas, salsicha, chucrute 

Molhos e ovos Gema de ovo, maionese, molho de 

soja 

Clara de ovo, temperos, óleo, azeite, 

vinagre 

Frutas Frutas enlatadas ou em calda, frutas 

secas salgadas 

Frutas frescas e sucos, frutas secas 

sem sal 

Vegetais Enlatados, agrião, aipo, couve de 

Bruxelas, feijão, batata chips 

Alface, batata sem casca, beterraba, 

brócolis, cenoura, cebola, cogumelo 

fresco, couve, ervilha, espinafre, nabo, 

pepino, tomate, repolho 

Pães, massas, 

cereais e grãos 

Pães industrializados, pizza, cereais 

em caixa 

Pão caseiro, pão francês, bolacha 

integral ou cream cracker, macarrão e 

massas simples, arroz, aveia, cevada, 

farinha, feijão, milho, trigo 

Doces Doces com gema de ovo, chocolate e 

leite, sorvetes, pudim 

Açúcar, mel, geleia, balas (exceto as 

vermelhas) 

Bebidas Café instantâneo solúvel, bebidas 

lácteas, leite em pó 

Água, café de filtro, suco, refrigerante, 

vinho 

Fonte: Adaptado de Maia et al. (2007). 

Como descrevem Maia et al. (2007) e Haugen et al. (2015), a redução no 

consumo de iodo nos alimentos tornaria a tireoide mais ávida por ele, otimizando a 

ablação dos remanescentes tireoidianos pelo radioiodo. Contudo, como descrevem 

os autores, a eficácia da aplicação de uma dieta pobre em iodo na taxa de ablação 

dos tecidos remanescentes após a tireoidectomia total ainda não se mostrou 

convincente e totalmente eficaz. Contudo, como recomendado pela SBEM, “apesar 

de ter um benefício ainda controverso, a dieta restrita em iodo deve ser prescrita com 

base em seu potencial efeito positivo e baixo custo” (MAIA et al., 2007, p. 876). 

Conforme preconizado pela NN 3.05, da CNEN (BRASIL, 2013), o quarto 

terapêutico consiste em uma estrutura especial presente nos serviços de Medicina 

Nuclear, que tem a função de internação dos pacientes durante o processo terapêutico 

quando as doses administradas forem superiores a 1850 MBq (50 mCi). O quarto 

terapêutico deve ser de uso exclusivo do serviço de MN, não sendo permitida a 

internação de quaisquer outros pacientes que não estejam realizando a RIT. 

Com relação à estrutura física, o quarto terapêutico consiste em um quarto 

comum, com paredes e pisos com cantos arredondados, construídos com materiais 

impermeáveis que permitam possíveis descontaminações (OLIVEIRA et al., 2008). 
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Além disso, deve possuir sanitário privativo e ser projetado e construído de forma que 

blinde a radiação emitida pelo paciente, mantendo os níveis de dose do público nas 

áreas externas adjacentes dentro dos limites estabelecidos pela CNEN (BRASIL, 

2013). Deve também possuir lixeira específica para depósito dos rejeitos do paciente. 

Além da blindagem intrínseca construída nas paredes do quarto terapêutico, a 

NN 3.05 também determina que sejam utilizados biombos ou outras barreiras 

protetoras junto ao leito, protegendo os IOE que podem entrar no quarto durante a 

internação do paciente. 

Durante todo o período de internação, Cordeiro (2012) destaca que o paciente 

fica em isolamento no quarto terapêutico, não sendo permitidas as visitas de familiares 

e demais pessoas que circulam pelo serviço. Somente colaboradores autorizados 

prestam cuidados dentro do quarto terapêutico durante a internação de um paciente. 

A Figura 7 demonstra o uso de um biombo plumbífero móvel como blindagem da 

entrada dos leitos no quarto terapêutico. 

FIGURA 7 – Blindagem da entrada dos leitos com biombo plumbífero móvel. 

 

Fonte: Própria (2018). 

Caso haja mais de um paciente internado no mesmo quarto, a NN 3.05, da 

CNEN, determina o uso obrigatório de biombos blindados ou quaisquer outras 

barreiras equivalentes entre os leitos dos pacientes. Os pacientes são orientados a 
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manterem certa distância entre si, resguardando-os da exposição à radiação emitida 

pelo outro (BRASIL, 2013). A separação dos leitos por uma estrutura física blindada é 

mostrada na Figura 8. 

FIGURA 8 – Separação dos leitos por barreira protetora. 

 

Fonte: Própria (2018). 

A CNEN também determina que o quarto terapêutico seja sinalizado com o 

símbolo internacional de radiação e a classificação da área, indicando que há no local 

a presença de emissão de radiação ionizante. Além disso, deve conter o registro do 

nome e da atividade do elemento administrado, data e hora de administração, com 

anotação da taxa de dose medida e, também, informações como nome e telefone do 

médico nuclear responsável pelo paciente, bem como os dados do supervisor de 

proteção radiológica (SPR). O acesso ao quarto também deve ser restrito, sendo 

permitida a entrada nele apenas dos profissionais que farão as medidas periódicas da 

taxa de dose, bem como da equipe de Enfermagem, que atenderão o paciente nas 

suas necessidades, e a equipe do setor de Nutrição, a qual fornece ao paciente as 

refeições ao longo do período de internação. A classificação da área na porta do 

quarto terapêutico, com locais específicos para colocação dos prontuários dos 

pacientes e demais documentos relacionados estão exemplificados na Figura 9. 
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FIGURA 9 – Sinalização na porta do quarto terapêutico. 

 

Fonte: Própria (2018). 

Dentro do quarto terapêutico, todos os objetos devem ser recobertos com 

plástico impermeável, permitindo o uso dos mesmos pelo paciente e reduzindo, assim, 

possíveis contaminações em virtude do manuseio destes. Dentre tais objetos é 

possível citar controles remotos, aparelhos de telefone e rádios, como mostrado na 

Figura 10. Ainda, pode-se forrar as superfícies nas quais os objetos ficam guardados 

com material plástico isolante ou absorvível descartável, o que auxilia ainda mais na 

descontaminação quando necessária. 

FIGURA 10 – Objetos recobertos com plástico impermeável. 

 

Fonte: Própria (2018). 
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Apesar de não recomendada, o Art. 55 da NN 3.05 descreve que 

A presença do acompanhante pode ser permitida, a critério médico, e sempre 

sob a supervisão do Supervisor de Proteção Radiológica, desde que 

obedecidos os procedimentos e requisitos de proteção radiológica 

estabelecidos nas resoluções da CNEN (BRASIL, 2013, p. 15) 

Como descrevem Oliveira e seus colaboradores (2008), no caso de pacientes 

que possuam quaisquer dificuldades de locomoção, crianças ou pacientes com 

distúrbios psicológicos, o processo de internação pode se dar com a presença de um 

acompanhante, que compartilhará do mesmo quarto terapêutico. Recomenda-se que 

tal acompanhante não esteja em idade fértil ou não tenha intenção de gerar filhos. Se 

for mulher, faz-se ainda um teste de gravidez para garantir que não haja riscos 

associados à exposição do feto às radiações ionizantes (BIANCARDI, 2011). Além 

disso, acompanhante e paciente recebem as orientações de proteção radiológica da 

equipe que participa do processo de internação, sendo a mais importante delas a de 

aproximarem-se somente quando houver necessidade, evitando, assim, quaisquer 

exposições desnecessárias do acompanhante à radiação ionizante do 131I emitida pelo 

paciente (OLIVEIRA et al., 2008). 

Após a administração do radioiodo, o paciente passa a ficar sob a guarda do 

serviço de MN, permanecendo internado nele até que sejam atendidos os requisitos 

necessários para a sua liberação, conforme o artigo 51 da NN 3.05 (BRASIL, 2013), 

a saber, uma taxa de dose menor que 0,03.mSv/h. Para tal, o acompanhamento do 

paciente por uma equipe multidisciplinar deve ser realizado. Como descreve Cordeiro 

(2012), 

O que parece simples precede de uma estrutura composta por especialistas 

da área de Radiação e Imagem, formada por médicos nucleares, físicos, 

técnicos em imagem, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, 

assistentes sociais, psicólogos e toda uma equipe de apoio capacitada para 

que a internação e tratamento desta pessoa sejam realizados com êxito. A 

presença de uma equipe multiprofissional é fundamental para o bom 

andamento do serviço, onde as peculiaridades são colocadas à prova em 

todos os momentos (CORDEIRO, 2012, p. 57). 

Cerca de 1 hora após a administração do radioiodo, o paciente é orientado a 

realizar bochecho com suco de limão (CORDEIRO, 2012), sendo este descartado no 

vaso sanitário, tendo-se o cuidado para evitar respingos. Este procedimento visa 
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aumentar a excreção das glândulas salivares, evitando que o radioiodo fique retido 

nelas. O paciente também recebe orientações quanto a sua estadia no quarto 

terapêutico. Os pertences pessoais devem ser manuseados com o uso de luvas 

descartáveis, reduzindo, dessa forma, a contaminação. Quaisquer objetos de uso 

pessoal, como escova de dente, creme dental e desodorante podem ser levados para 

casa. 

Quanto ao uso dos sanitários, é recomendado que o paciente dê ao menos três 

descargas. É importante que se evite quaisquer respingos ao redor, por isso é indicado 

que homens também urinem sentados. Além disso, os papéis higiênicos, papéis 

toalhas, luvas e restos de alimentos, devem ser descartados na lixeira específica. O 

descarte dos papéis higiênicos no vaso sanitário só deve ocorrer nas instalações 

preparadas para tal, pois possíveis entupimentos podem gerar grandes problemas de 

contaminação. 

2.5.2 A alta hospitalar 

A alta do paciente se dá sob dois aspectos diferentes: o clínico e o radiométrico, 

os quais devem estar em concordância. Segundo a IAEA (2014), as recomendações 

para a liberação do paciente variam bastante ao redor mundo. Conforme preconizado 

pelos artigos 57 e 58 da NN 3.05, da CNEN, do ponto de vista radiométrico, a liberação 

deve acontecer apenas após verificado que o valor da taxa de dose é inferior a 0,03 

mSv/h, sendo medida a 2 m de distância do paciente, conforme estabelecido pela NN 

3.05, da CNEN (BRASIL, 2013). Contudo, um paciente que já tenha atingido os limites 

radiométricos, mas que esteja clinicamente instável não pode ser liberado. Embora o 

tratamento com o iodo radioativo apresente baixíssimos índices de efeitos colaterais, 

é possível que no contexto da internação o paciente apresente sintomas como 

náusea, por exemplo. Além disso, como descrito no artigo 58 da NN 3.05, da CNEN, 

Art. 58 A fim de preservar os indivíduos do público de riscos desnecessários 

de contaminação e exposição radiológica, a liberação do Paciente Injetado 

submetido à terapia deve levar em conta as suas condições clínicas, sociais 

e domiciliares, bem como os meios de transporte a serem utilizados pelos 

Pacientes Injetados (BRASIL, 2013, p. 16).  

Cabe salientar que a NN 3.05 considera como “Paciente Injetado” todo e 

qualquer paciente ao qual foi administrado algum radiofármaco, conforme o parágrafo 
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único do seu artigo 3º. Ainda, a mesma norma determina que o endereço no qual o 

paciente permanecerá seja conhecido para que eventuais avaliações, visitas técnicas, 

fiscalizações ou planos de contingência para situações médicas adversas sejam 

realizadas. 

Após a liberação e desocupação do leito, o quarto terapêutico deve ser 

monitorado, verificando a presença de eventuais contaminações, as quais devem ser 

removidas antes da internação do paciente seguinte. Roupas de cama e banho e 

vestimentas pessoais também devem ser monitoradas e, no caso de eventual 

contaminação, devem ser armazenadas em local apropriado (BRASIL, 2013). 

Ao ser liberado o paciente deve receber novamente as orientações quanto à 

sua proteção e dos demais indivíduos. A IAEA (2009) traz uma série de itens a serem 

observados pelo paciente quanto a sua alta. A orientação mais importante é que o 

paciente mantenha distância das outras pessoas, procurando não sentar ou ficar 

muito próximo delas por longos períodos de tempo, seja em casa ou no trabalho. 

Recomenda-se manter uma distância mínima de 1 m para períodos de permanência 

curtos, com tempos menores de 1 hora, e 2 m para períodos de tempo mais longos, 

como a permanência no ambiente de trabalho, por exemplo. 

Além disso, independente da atividade administrada, da classificação de risco 

ou da presença ou não de doença residual e metástases, todos os pacientes devem 

ser avaliados por meio de uma pesquisa de corpo inteiro (PCI), como exemplificado 

na Figura 11. 

FIGURA 11 – PCI pós RIT. 

 

Fonte: Adaptado de Wang et al. (2018). 
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Este exame deve ser realizado entre 7 e 10 dias após a administração do 

radioiodo e consiste na geração de imagens cintilográficas a partir do 131I presente no 

corpo do paciente, o que permite a evidenciação de possíveis focos de doença 

metastática desconhecidas. Não é preciso realizar preparo com a dieta restritiva ao 

iodo ou jejum, tampouco realizar novos exames laboratoriais. Contudo, com o intuito 

de reduzir quaisquer influências do alimento digerido no intestino, é importante que o 

paciente faça um preparo intestinal na noite anterior ao exame com laxante 

(WATANABE, 2017). 

Conforme Brasil (2014b), os pacientes que precisaram suspender o uso de 

levotiroxina para aumento do TSH devem voltar a usar o medicamento após a alta 

hospitalar. Os pacientes precisam ser orientados a manter o uso contínuo do 

medicamento, prevenindo a recidiva tumoral e permitindo o controle de doença 

residual por meio da manutenção dos níveis adequados de TSH de acordo com o 

cada paciente. 

É recomendável que o casal não conceba filhos no período de 4 a 6 meses 

após o tratamento (ICRP, 2004; ICRP, 2008). O contato com mulheres grávidas ou 

crianças deve ser o menor possível, devendo o paciente manter pelo menos 2 m de 

distância sempre que possível. No caso de pacientes mulheres lactantes, a IAEA 

(2005) recomenda que a amamentação seja suspensa, visto que o radioiodo passa 

para o leite materno. 

Embora não exista uma definição acerca do tempo que o paciente deve ser 

acompanhado após a realização da RIT, os pacientes devem ser avaliados de acordo 

com o potencial de risco de recidiva (BRASIL, 2014b). O acompanhamento 

ambulatorial deve ser realizado anualmente ou adaptado para intervalos menores 

conforme cada caso, com USG da região cervical e dosagens da TGB e anticorpos 

antitireoglobulina. Na prática, o tempo de seguimento depende diretamente da 

presença ou não de recorrência da doença. Quanto maior for o tempo sem evidências 

de recorrência da doença, maiores são as chances de cura. Pacini et al. (2012) 

afirmam que a maior parte das recidivas locais se desenvolvem nos primeiros 5 anos 

após o diagnóstico da doença. Na minoria dos casos, recidivas locais ou lesões 

distantes podem ocorrer até mesmo 20 anos após o tratamento inicial. Dessa forma, 

o acompanhamento da doença deve ser periódico, permitindo que, em casos de 

recidivas, a doença seja tratada o quanto antes. 
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Segundo Brasil (2014b), os pacientes considerados como sendo de risco baixo 

ou intermediário devem ter a dosagem de TGB estimulada com a interrupção da 

levotiroxina dentro de 6 a 12 meses após a RIT. Pacientes considerados de alto risco 

devem ser submetidos à reavaliação por meio de dosagens de TGB, anticorpos 

antitireoglobulina e PCI 6 meses após a realização da RIT. 

O Quadro 2 apresenta as classificações das respostas frente aos exames 

laboratoriais e de imagem realizados durante o acompanhamento dos pacientes após 

a realização da RIT. 

QUADRO 2 – Resposta na reavaliação 6-12 meses após a RIT. 

Resposta Excelente Resposta Aceitável Resposta Incompleta 

Todos os critérios: Qualquer um dos seguintes: Qualquer um dos seguintes: 

TGB suprimida e 

estimulada 

TGB suprimida abaixo de 1 ng/mL 

e estimulada entre 1 e 10 ng/mL 

TGB suprimida acima de 1 ng/mL e 

estimulada acima de 10 ng/mL 

USG cervical sem 

evidência 

USG cervical com alterações não 

específicas com linfonodos 

estáveis com menos de 1 cm 

TGB em elevação 

Estudos de imagem ou 

de MN negativos 

(quando indicados) 

Exame de imagem ou de MN com 

alterações não específicas, não 

estando completamente normal 

Evidência de doença persistente ou 

novas lesões em exames de 

imagem ou de MN 

Fonte: Adaptado de Brasil (2014b). 

2.5.3 Reações adversas da RIT 

Apesar de a RIT ter um papel de grande importância no tratamento de 

neoplasias da tireoide, pode trazer alguns efeitos adversos agudos ou crônicos, 

causados direta ou indiretamente por ela. A privação da levotiroxina leva os pacientes 

a relatarem na entrevista pré-internação sinais e sintomas variados, conforme a 

pesquisa realizada por Cordeiro (2012), entre eles dor à palpação, dificuldades de 

deglutição, insônia, falta de ar, queda de cabelo, unhas quebradiças, irritabilidade, 

tristeza e alterações de peso (ganho ou perda). Embora não tenham relação direta 

com a realização da RIT, tais sinais e sintomas interferem na qualidade de vida do 

paciente. 

Dentre os efeitos diretamente relacionados à RIT tem-se alguns efeitos agudos 

e outros crônicos. Como efeito agudo é possível citar a tireoidite actínia com edema 

com desconforto, que surge com a ablação de grandes remanescentes. Nestes casos, 

os sintomas costumam ser combatidos com o uso de corticosteroides (MAIA et al., 

2007). Ainda, considerando que a proteína NIS participa do processo metabólico de 

outros tecidos, como as mamas, o estômago e as glândulas salivares, o radioiodo 
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também é captado por estes tecidos, mesmo que não seja organificado. Assim, 

existem riscos da exposição de tais tecidos à radiação ionizante, sendo estes 

diretamente dependentes da atividade administrada. Os sintomas podem ocorrer 

assim que ocorre a administração do radioiodo ou surgir meses após o tratamento. 

Podem ser complicações da RIT a sialoadenite, uma inflamação da glândula 

salivar em decorrência da obliteração do ducto salivar em função da dose de radiação, 

a xerostomia, condição na qual ocorre a falta de saliva, e alterações no paladar, entre 

outros sintomas (MAIA et al., 2007). Massagem glandular, boa higiene oral e 

estimulação com agentes sialogogos, como o suco de limão e balas cítricas, por 

exemplo, que auxiliam acelerando o trânsito do radioiodo pela glândula, têm sido 

práticas comuns na área clínica. Uma hidratação adequada e o uso de agentes 

colinérgicos também podem contribuir de forma significativa para a redução dos 

efeitos (MANDEL; MANDEL, 2003; MAIA et al., 2007; HAUGEN et al., 2016). 

Os efeitos crônicos, ao contrário dos agudos, são difíceis de serem avaliados, 

já que o número de pacientes com câncer diferenciado da tireoide que são tratados 

em cada centro é bastante variável, conforme Maia et al. (2007). A longo prazo, pode 

haver algum risco de malignidades secundárias, como lesões ósseas, salivares e de 

partes moles, sendo que o surgimento delas é dependente da dose. 

Da mesma forma, segundo os mesmos autores, homens e mulheres estão 

sujeitos a sofrer os efeitos do uso de 131I. Estudos sugerem que, por exemplo, 

mulheres brancas com câncer de tireoide têm certa propensão a desenvolverem 

câncer de mama, sendo o risco aumentado sobretudo na pré-menopausa. Além disso, 

a administração de doses elevadas de radioiodo podem levar a alterações transitórias 

no hemograma, especialmente na contagem de hemácias e leucócitos e amenorreia 

ou irregularidades menstruais. Já nos homens, pode ocorrer hipospermia transitória 

e, nos casos de doses cumulativas altas, azoospermia. Não existe um consenso 

acerca deste limiar. As alterações podem ocorrer com atividades cumulativas de 

radioiodo entre 18,5 GBq (500 mCi) e 29,6 GBq (800 mCi) (MAIA et al., 2007), sendo 

que, a partir dos 14,8 GBq (400 mCi) é interessante a coleta de esperma para 

conservação em banco (HAUGEN et al., 2016). Assim, é de consenso a 

recomendação de que os pacientes do sexo masculino que são jovens sejam 

alertados quanto ao possível risco de infertilidade. 

Ainda, o fato de o paciente estar internado em isolamento dos demais 

indivíduos, é possível que surjam efeitos psicológicos importantes. Como descrevem 
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Cordeiro (2012) e Rokach (2016), a internação em si já é fruto de um problema de 

saúde. Os pacientes acabam por ficar confusos e assustados em virtude de todo o 

contexto da doença, mesmo que o período total de internação não seja muito longo. 
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3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa é caracterizada como sendo mista tendo, portanto, 

características qualitativas e quantitativas, de cunho exploratório e caráter transversal, 

cuja fundamentação teórica baseia-se em pesquisa bibliográfica. Acerca dos 

procedimentos técnicos, engloba uma análise documental. 

Para Creswell (2012), uma pesquisa consiste em uma série de passos 

realizados para coletar e analisar informações, aumentando o entendimento do 

pesquisador acerca de um determinado tópico ou problemática. O processo de 

pesquisa, conforme o mesmo autor, consiste em identificar um problema, revisar a 

literatura acerca do que já foi publicado, definir um objetivo para o estudo, coletar os 

dados, analisar e interpretar os mesmos e, por fim, relatar e avaliar a pesquisa. 

Lakatos e Marconi (2008) afirmam que uma pesquisa representa um procedimento 

formal, baseado em um método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou, então, para 

descobrir verdades parciais, partindo de um questionamento e, ainda, respondendo 

às necessidades de conhecimento de determinada problemática ou fenômeno. 

Segundo as mesmas autoras, a pesquisa adquire um aspecto quantitativo 

quando trata diretamente com valores numéricos, mensuráveis. Dessa forma, 

conforme Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa quantifica as informações, traduzindo 

números em opiniões e informações com o intuito de classificá-las e analisá-las, sendo 

necessária a utilização de recursos e técnicas de estatística. Creswell (2014) também 

afirma que a técnica quantitativa de pesquisa é aquela em que no pesquisador usa 

primariamente o raciocínio de causa e efeito, usando a mensuração e a observação 

como base para testar teorias, que representam conjuntos de variáveis, definições e 

proposições inter-relacionadas que apresentam uma visão sistemática do fenômeno 

estudado, visando explicar tal fenômeno ao especificar as relações entre as variáveis. 

Ainda conforme o mesmo autor, a abordagem quantitativa também emprega 
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estratégias de investigação, como realização de experimentos, levantamento e coleta 

de dados, além do uso de instrumentos predeterminados que possam gerar dados 

estatísticos posteriormente. Esse tipo de pesquisa dá-se por meio da análise de toda 

a informação numérica adquirida durante a investigação, sendo apresentada em 

forma de um conjunto de medidas, quadros e tabelas. 

O caráter qualitativo de uma pesquisa, de acordo com Prodanov e Freitas 

(2013), é aquele que considera existir uma “relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números”. Creswell (2014) define a pesquisa 

qualitativa como sendo aquela na qual o pesquisador busca predizer ou explicar de 

forma científica uma dada teoria. Neste caso, conforme definido por Kerlinger (1979), 

uma teoria representa um conjunto de variáveis, definições e proposições inter-

relacionadas que apresentam uma visão sistemática do fenômeno estudado, visando 

explicar tal fenômeno ao especificar as relações entre as variáveis, uma espécie de 

“mapa” que auxilia o pesquisador a visualizar a complexidade do mundo (NEUMAN, 

2014). Creswell (2014), ainda, considera que a pesquisa qualitativa tem uma 

abordagem dedutiva. Nela o pesquisador testa ou verifica uma teoria e em seguida 

testa hipóteses ou perguntas de pesquisa a partir dela. Então, o pesquisador pode 

definir ou operacionalizar as variáveis advindas da teoria e, a partir daí, pode medir 

ou observar as variáveis utilizando um instrumento de coleta de dados. 

O estudo é caracterizado como sendo transversal, pois, conforme definido por 

Neuman (2014), se considerarmos uma linha temporal, os dados são coletados em 

um ponto específico, o que gera uma espécie de “fotografia” da vida social. Creswell 

(2012) lembra que os estudos transversais possuem a vantagem de permitir a 

mensuração de atitudes ou práticas no momento da realização da pesquisa, ainda 

que seja realizada em um curto espaço de tempo. Como desvantagem, Neuman 

(2014) lembra que os estudos transversais não permitem a captura dos processos 

sociais ou de possíveis alterações nos mesmos. 

Conforme o mesmo autor, uma pesquisa é caracterizada como exploratória 

quando o assunto a ser pesquisado é novo ou pouco explorado. Dessa forma, ideias 

já construídas acerca da temática podem ser aprimoradas ou revisadas e atualizadas. 

Ainda, a pesquisa bibliográfica constitui-se na busca por informações acerca 

da temática escolhida em materiais já elaborados, como artigos científicos, bases de 

dados, publicações, periódicos e livros especializados, para a elaboração da revisão 
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de literatura e fundamentação teórica do trabalho (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Além disso, os mesmos autores destacam que pode haver confusão entre a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental. 

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 

contribuições de vários autores sobre determinado assunto, a pesquisa 

documental baseia-se em materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 

 

3.1 Participantes da pesquisa 

A presente pesquisa se deu em uma clínica de Medicina Nuclear privada 

localizada na região da Grande Florianópolis, Santa Catarina, tendo a coleta dos 

dados ocorrido no período entre 17/05/2018 e 10/10/2018. No total, foram coletados 

dados de 98 pacientes. 

Para a realização deste estudo foram considerados todos os pacientes, 

independente do sexo e da idade, portadores do carcinoma diferenciado de tireoide 

que realizaram a RIT no serviço pesquisado com atividades terapêuticas prescritas de 

valor 1850 MBq < A ≤ 9250 MBq (50 mCi < A ≤ 250 mCi). A atividade mínima foi 

definida conforme preconizado pela NN 3.05 para internação. Já o limite máximo de 

atividade se deu em virtude de este ser o valor máximo de atividade que os pacientes 

coletados receberam. Os pacientes que foram atendidos no serviço pesquisado, mas 

que receberam atividades terapêuticas de 1110 MBq (30 mCi), cuja aplicação é 

ambulatorial, não foram considerados na pesquisa. 

Da mesma forma, optou-se por selecionar os pacientes que realizaram a RIT 

com indicações de CDT em virtude da sua predominância no total dos casos de 

tumores malignos de tireoide, cerca de 90 %, conforme estimam vários autores 

(MACIEL, 1998; CHEIN; KOEFFLER, 2012; FIGGE, 2016; HAUGEN et al., 2017). 

A definição dos valores das atividades administradas se deu de forma 

independente ao estudo, conforme prescrição médica. A informação acerca da 

prescrição de rhTSH antes da internação também foi considerada, sendo registrada 

no instrumento de coleta. 
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3.2 Aspectos éticos 

A recolha dos dados utilizados na pesquisa se deu de acordo com o termo de 

autorização fornecido pelo serviço de Medicina Nuclear pesquisado, disponível no 

Apêndice A. É importante ressaltar que não houve invasão de forma alguma à 

privacidade do paciente ou ferimento de sua integridade física e moral, uma vez que 

as informações utilizadas na pesquisa são coletadas por padrão pelo serviço. O 

pesquisador e seus colaboradores apenas auxiliaram os profissionais do serviço 

durante a realização das medidas radiométricas, bem como no registro da ingesta 

hídrica. 

A pesquisa ocorreu de forma que os pacientes não fossem identificados ou 

tivessem seus dados expostos. Além disso, não foram realizadas quaisquer 

alterações na rotina de trabalho do serviço estudado e, muito menos, nos protocolos 

de terapia dos pacientes, como aumento ou redução da atividade administrada ou 

mudanças nos tempos de internação, por exemplo. 

Ainda assim, todos os aspectos éticos foram respeitados no que diz respeito 

ao resguardo de quaisquer informações obtidas ao longo da pesquisa e preservação 

do paciente, conforme preconizado pela Resolução 466/2012, do Conselho Nacional 

de Saúde (BRASIL, 2012). 

Visando a garantia dos preceitos éticos de pesquisa, a pesquisa foi submetida 

à apreciação e avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro de 

Pesquisas Oncológicas (CEPON), de Florianópolis, tendo sido aprovado conforme o 

parecer consubstanciado Nº 2.650.168, expedido no dia 11 de maio de 2018. 

O uso de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), embora 

previsto no projeto inicial, foi dispensado na presente pesquisa (i) por considerar 

apenas informações disponíveis na instituição sem a utilização de qualquer tipo de 

material biológico; (ii) porque todos os dados foram manejados, tratados e analisados 

de forma anônima, sem a identificação nominal dos participantes da pesquisa; (iii) 

porque os resultados decorrentes do estudo não foram apresentados de forma 

isolada, mas, sim, agregada, não permitindo a identificação individual dos 

participantes da pesquisa; e (iv) porque se tratou de um estudo não intervencionista, 

o qual não gerou intervenções clínicas durante a sua realização, e não alterou ou 

influenciou na rotina clínica do serviços pesquisado, tampouco no tratamento dos 
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pacientes participantes da pesquisa, não inserindo, assim, riscos ou prejuízos ao bem-

estar dos mesmos. 

As imagens deste trabalho foram fotografadas no serviço pesquisado conforme 

termo de autorização de uso de imagem apresentado no Apêndice B. 

3.3 Materiais e métodos 

Os dados obtidos para cada paciente compreenderam o sexo, a data de 

nascimento, o peso, a altura, os valores de atividade (prescrita pelo médico, preparada 

pelo profissional e administrada ao paciente, esta última sendo a diferença entre a 

atividade preparada e o rejeito), o uso de rhTSH, conforme a prescrição médica, o tipo 

de tumor e, ainda, os valores da taxa de dose e o volume hídrico ingerido ao longo do 

período de internação. 

3.3.1 O preparo inicial 

Todo o preparo dos materiais envolvidos na administração do radioiodo aos 

pacientes foi de responsabilidade exclusiva dos profissionais que atuam no serviço 

pesquisado, não havendo influência alguma do pesquisador, o qual era apenas 

observador do processo de preparo dos materiais e da atividade. As cânulas que 

montam o sifão pelo qual o paciente bebe o radioiodo eram separados de forma 

individual antes de o profissional ir ao quarto de internação. 

Da mesma forma, as atividades de radioiodo a serem administradas foram 

todas preparadas conforme a prescrição médica com o auxílio de uma câmara de 

ionização do tipo poço, também chamada de calibrador de dose, da marca Capintec, 

modelo CRC-25R. Após preparadas, os frascos contendo o radioiodo eram 

depositados em recipientes blindados e, ainda, guardados em um carrinho de 

transporte de atividades. 

Após o preparo de todo o material necessário à internação, o profissional 

seguia ao quarto para dar início ao processo já paramentado com os EPI necessários, 

como colete e protetor de tireoide plumbíferos, luvas de procedimentos e óculos de 

proteção. A Figura 12 ilustra a administração do radioiodo ao paciente, o qual suga o 

conteúdo do frasco por uma cânula.  
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FIGURA 12 – Simulação da administração do radioiodo. 

 

 

Fonte: Própria (2018). 

O profissional que atende o paciente se mantém protegido com colete 

plumbífero e auxilia o paciente a iniciar o processo. Enquanto o paciente está sugando 

o conteúdo do frasco, o profissional se afasta, reduzindo a sua exposição à radiação. 
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3.3.2 Procedimento de coleta de dados 

Para a coleta de dados foi desenvolvido um instrumento disponível no Apêndice 

C. Nele foram registrados dois grupos diferentes de informações, conforme descrito 

no Quadro 3. 

QUADRO 3 – Dados registrados no instrumento durante a pesquisa e suas respectivas fontes. 

Origem nos prontuários Origem no paciente 

Sexo 

Data de nascimento 

Peso (kg) 

Altura (m) 

Atividades (mCi) 

Indicação clínica 

Uso de rhTSH 

Medições realizadas 

     - Data 

     - Horário 

     - Taxa de dose (µSv/h) 

Volume hídrico ingerido (L) 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O primeiro grupo de informações foi coletado dos prontuários de cada paciente, 

a saber, o sexo, a data de nascimento, o peso, a altura, a indicação clínica para a 

radioiodoterapia, a recomendação para o uso de rhTSH, e, ainda, os valores de 

atividade (em mCi) descritos no prontuário. Entre eles estavam o valor da atividade 

prescrita para o tratamento, conforme orientação do médico solicitante, o valor da 

atividade preparada pelo profissional para administração ao paciente e, ainda, o valor 

da atividade de rejeito, que compreendeu a atividade residual presente nas luvas de 

procedimento e cânulas utilizadas para a montagem do sistema no qual o paciente 

recebe o radioiodo. 

O segundo grupo correspondeu àquelas informações obtidas diretamente do 

paciente, compreendendo o volume hídrico ingerido e os valores da taxa de dose (em 

µSv/h) medidos ao longo do período de internação. Para controle, foram registradas 

as datas e horários de cada uma das medidas realizadas. 

O serviço pesquisado possui dois quartos terapêuticos, cada um contendo dois 

leitos distintos, conforme plantas baixas apresentadas na Figura 13. 
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FIGURA 13 – Plantas baixas dos quartos terapêuticos. 

(A)  (B)  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(A) Quarto terapêutico B, leitos 3 e 4. 

(B) Quarto terapêutico A, leitos 1 e 2. 

As medidas foram realizadas no quarto terapêutico, tendo seu início 

imediatamente após a administração do radioiodo. Assim, era solicitado ao paciente 

que ficasse em ortostase, de frente ao pesquisador, o qual ficava 2,00 m distante do 

mesmo, conforme determinado pela NN 3.05, da CNEN (BRASIL, 2013). Tomou-se o 

cuidado de procurar garantir que, nos casos em que dois pacientes compartilhavam o 

mesmo quarto, um não influenciasse nas medidas do outro. Para tal, tentou-se 

explorar a geometria das instalações físicas para evitar que os pacientes ficassem 

próximos um do outro ou que os dois ficassem na direção do contador. Quando o 

paciente a ser medido se levantava, era solicitado ao segundo paciente que 

aguardasse sentado próximo à cabeceira da sua cama. Em algumas medidas, o 

paciente que estava aguardando preferia ir ao banheiro. Por isso, não ficava presente 

no mesmo ambiente da coleta. Ainda, era utilizado um biombo plumbífero móvel para 

isolar o paciente a ser mensurado, reduzindo, assim, a possível influência na medida 
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causada pelo segundo paciente. O posicionamento do paciente e do pesquisador nos 

dois quartos terapêuticos da instituição pesquisada estão ilustrados na Figura 14.  

FIGURA 14 – Posicionamento do paciente e do pesquisador. 

 

 (A) 

 

 
 

(B) 

 

Fonte: Própria (2018). 

(A) Quarto terapêutico B, leitos 3 e 4. 

(B) Quarto terapêutico A, leitos 1 e 2. 

Os círculos azuis e vermelhos representam, respectivamente, a posição do pesquisador e do 

paciente durante a realização da medida radiométrica. 

Para garantir a distância foi utilizada uma trena digital a laser da marca Bosch, 

modelo GLM 20, com uma precisão de ± 3 mm, a qual era posicionada de forma a 

ficar à altura do processo xifoide de cada paciente. A partir disso, o pesquisador 

afastava-se ou aproximava-se do paciente até que a trena marcasse exatos 2 m. Em 

seguida, era posicionado no limite inicial da trena um contador Geiger-Müller digital 

da marca Thermo Fisher Scientific, modelo RadEye G20-10, com uma sensibilidade 
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de leitura entre 0,01 µSv/h e 2 mSv/h e para uso com uma faixa de energia entre 17 

keV e 3 MeV, devidamente calibrado e certificado pelo Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN). A Figura 15 apresenta como foram utilizados os 

instrumentos de medida. 

FIGURA 15 – Exemplo de utilização dos instrumentos de medida. 

 (A) 

 (B) 

Fonte: Própria (2018). 

(A) Verificação da distância enquanto se segura o contador Geiger-Müller. A taxa de dose era 

anotada quando o valor na trena fosse de 2 m. 

(B) Paciente em ortostase, de frente ao pesquisador, ficando a trena apontada para o processo 

xifoide. A seta demonstra o uso de um biombo plumbífero para bloqueio da radiação vinda do outro 

paciente. 
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Faz parte do processo de internação do serviço pesquisado que o paciente seja 

instruído quanto a importância da ingesta hídrica durante sua estadia no quarto 

terapêutico, a saber, água, chá, café, água de coco e suco de laranja, em porções 

bem definidas, conforme mostrado na Tabela 9. As porções apresentadas e os 

respectivos volumes são aquelas disponíveis para consumo no SMN pesquisado. 

Dessa forma, em cada medida realizada, o paciente era questionado acerca do que 

havia consumido de líquidos desde a última medida. No formulário, para cada medida, 

haviam círculos nos quais o pesquisador assinalava a quantidade relatada pelo 

paciente. Para facilitar, quando o paciente consumia uma porção inteira de uma 

determinada bebida, o círculo era assinalado com um X. Já no caso de o paciente ter 

consumido meia porção, usava-se uma barra (/). O Apêndice D apresenta um exemplo 

de preenchimento do formulário. 

TABELA 9 – Porções individuais de líquidos disponíveis no serviço. 

Item 
Porção Individual 

Apresentação Volume (mL) 

Água mineral Garrafa 500 

Chá (qualquer sabor) Copo 180 

Café Copo 180 

Água de coco Caixa 200 

Suco de laranja Garrafa 300 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Considerando que no serviço pesquisado os pacientes são internados, 

geralmente, às terças à tarde e às quintas pela manhã, foi organizado um cronograma 

de medidas a serem realizadas, conforme mostrado na Tabela 10. 

TABELA 10 – Relação de horários previstos para a realização das medidas 

Internação 1 Internação 2 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

14:00(1) 08:00 10:00(1) 08:00 

15:00 10:00 11:00 10:00(2) 

17:00 12:00 13:00  

19:00 14:00(2) 15:00  

  17:00  

  19:00  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(1) Horário previsto para internação do paciente, sendo esta a primeira medida. 

(2) Horário previsto para a alta hospitalar, correspondendo à última medida. 

A primeira medida de cada paciente era realizada no momento da sua 

internação, imediatamente após a administração do radioiodo. A segunda medida, 



 82 

aproximadamente, 1 hora após a administração do radioiodo, logo após o paciente 

fazer bochecho com suco de limão, conforme o protocolo estabelecido no serviço 

pesquisado. As medidas, inicialmente, foram realizadas pelo pesquisador principal 

sendo posteriormente responsabilidade de uma aluna bolsista, graduanda em 

Radiologia. 

Entretanto, tendo em vista a ocorrência de alterações na agenda de internação 

em função de atrasos dos pacientes ou do não recebimento do radioiodo, as medições 

nem sempre puderam ser realizadas nos horários previstos. Ainda, algumas medidas 

não puderam ser realizadas, especialmente nos primeiros horários da manhã e nos 

últimos horários da noite, pois os pacientes estavam repousando. Nos casos de 

atrasos nos horários de internação, procurou-se alterar o planejamento de medições 

a fim de manter os intervalos pré-definidos, embora nem sempre fosse viável tendo 

em vista os horários de funcionamento do serviço. Para cada paciente foram 

realizadas, em média, 6 medidas. Não foram dadas orientações para os pacientes 

irem ao banheiro antes das medidas para que não houvesse influência do pesquisador 

sobre as rotinas individuais de cada paciente. 

3.3.3 Organização e tratamento dos dados 

Ao longo de todo o período de coleta, os dados foram tabulados em uma 

planilha no software Microsoft Office Excel 365®, como mostrado no Apêndice E, 

sendo que cada variável foi alocada em uma coluna específica. O preenchimento dos 

dados se deu de forma manual e a planilha foi construída de forma que o pesquisador 

principal e um colaborador a preenchessem, de maneira independente em abas 

distintas, mas semelhantes em termos de estrutura. Visando a garantia do 

preenchimento correto da planilha de dados, uma terceira aba foi desenvolvida para 

a conferência das informações das duas primeiras, na qual cada célula continha uma 

fórmula para comparar os dados das duas abas. Caso estivessem iguais, era 

mostrado uma mensagem “OK”, em verde. Do contrário, caso houvesse qualquer 

divergência, era exibida em vermelho um sinal de interrogação (“?”). Assim, era 

possível conferir o instrumento a fim de se verificar qual foi o erro no preenchimento. 

O Apêndice F traz um exemplo da planilha de controle do preenchimento dos dados. 

Cada paciente recebeu um número de identificação único, chamado de ID, 

dado de forma crescente de acordo com a ordem de coleta. Tal número foi anotado 
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na ficha de coleta de dados e, em seguida, na planilha de dados. Optou-se por um 

número de identificação crescente para facilitar o controle do número total de 

pacientes e, também, para facilitar o manejo dos dados. 

A partir das informações coletadas no instrumento foi possível calcular outros 

parâmetros úteis à pesquisa. O Quadro 4 mostra quais foram as informações 

calculadas a partir dos dados coletados pelo instrumento de coleta. 

QUADRO 4 – Variáveis da pesquisa calculadas. 

Informações calculadas 

IMC (kg/m2) 

Atividade administrada (mCi) 

Atividade (conforme taxa de dose) 

Conversão de unidade 

   - Ci para Bq 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conhecendo o peso e a altura de cada paciente foi possível calcular o índice 

de Quetelet de cada paciente, mais conhecido como índice de massa corporal (IMC), 

conforme a Equação 1 desenvolvida em 1832 pelo matemático, astrônomo e 

estatístico belga Adolphe Quetelet, (EKNOYAN, 2007). Ainda hoje, tal cálculo é tido 

como padrão pela Organização Mundial de Saúde (WHO) (WHO, 2000). 

 

"#$ =
&'
() 

(1) 

 

Sendo que: 

• kg representa o peso do paciente, em kg; 

• m representa a altura do paciente, em m. 

 

A partir dos valores da atividade preparada pelo profissional do serviço e da 

atividade residual foi possível calcular a atividade efetivamente administrada ao 

paciente, que corresponde basicamente à diferença entre as duas, conforme 

mostrado na Equação 2. 

 

Aadmin = Aprep – Ares (2) 

 

Sendo: 
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• Aprep representa a atividade preparada pelo profissional atuante no serviço; 

• Ares representa a atividade que acabou sendo descartada nos instrumentos 

utilizados para a administração do radioiodo. 

 

Nos prontuários, todas as informações relativas às atividades estavam 

registradas com a unidade mCi, usual na prática clínica. Entretanto, visando manter 

como padrão o SI, foram realizadas as conversões de todos os valores para a unidade 

becquerel, seguindo a proporção 1 Ci = 3,7 x 1010 Bq. Para comparação, ambas as 

unidades foram mantidas na planilha. A partir dos valores da taxa de dose medidos 

do paciente, foi possível obter o valor da atividade, conforme a relação apresentada 

na Equação 3. 

 

* =
Ḋ × -)

Γ  (3) 

 

Sendo: 

• A representa a atividade, em MBq; 

• Ḋ é a taxa de dose absorvida medida, em mSv/h 

• d é a distância entre a fonte e o detector, em m; 

• / é a constante específica de radiação gama do 131I: 7,647x10-5, em 

(mSv/h).(MBq/m) (SHLEIEN; SLABACK JR; BIRKY, 1998). 

 

Para que se tivesse uma melhor distribuição temporal das medidas realizadas 

e a fim de facilitar o tratamento estatístico posteriormente, o tempo da primeira medida 

foi considerado como sendo zero e, a partir dele, os demais tempos foram 

representados como a diferença, em minutos, em relação ao tempo inicial. 

Os pacientes também foram classificados de acordo com a faixa etária definida 

pela WHO, sendo considerados adolescentes os pacientes com idades menores que 

20 anos, adultos jovens aqueles com idades entre 20 e 39 anos, de meia-idade os que 

tinham idade entre 40 e 64, e idosos os que tinham idade acima de 65 anos. 

O volume hídrico total que foi ingerido individualmente pelos pacientes foi 

calculado a partir da conferência das porções individuais no momento da medição. Na 

planilha foram registradas as quantidades de porções ingeridas no intervalo desde a 

última medida. Considerando que na primeira medida o paciente recebe o radioiodo e 
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se mantém em jejum até a segunda, para estas duas foram colocados na planilha 

valores iguais a zero. A partir das porções, foi calculado o somatório dos volumes 

ingeridos, já corrigidos para que o valor fosse dado em litros (L) de acordo com as 

porções disponíveis no serviço. O cálculo seguiu a Equação 4. 

 

0121 = 	 (56 × 0,50) + (5< × 0,18) + (5? × 0,18) + (5- × 0,20) + (5A × 0,30) (4) 

 

Sendo: 

• Na é o número de garrafas de água consumidas, tendo 500 mL cada; 

• Nb é o número de copos de chá consumidos, tendo 180 mL cada; 

• Nc é o número de copos de café consumidos, tendo 180 mL cada; 

• Nd é o número de embalagens de água de coco consumidas, tendo 200 mL 

cada; 

• Ne é o número de garrafas de suco de laranja consumidas, tendo 300 mL cada. 

 

Visando verificar a existência de possíveis influências sobre a taxa de dose 

medida dos pacientes que dividem o quarto terapêutico, realizou-se também a 

comparação das médias das taxas de dose dos pacientes internados sozinhos, 

comparando-as com as médias obtidas dos pacientes que dividiram o quarto. 

3.3.4 Análise estatística 

Considerando-se o objetivo da pesquisa e presumindo-se que a taxa de dose 

variava de acordo com o tempo, foram selecionadas estas duas variáveis, tempo e 

taxa de dose, com o intuito de identificar quanto tempo o paciente leva para atingir a 

metade da taxa de dose inicial e o total de tempo que o paciente fica internado, 

considerando que precisa atingir a taxa de dose de 30 µSv/h para receber alta. 

Inicialmente, o instrumento de coleta de dados foi desenvolvido sem que se 

considerasse o volume hídrico ingerido entre as medições realizadas ao longo da 

internação. Dessa forma, os dados relativos à ingestão de água dos 35 primeiros 

pacientes não foram coletados de forma que fosse discriminado o volume ingerido 

pelo paciente entre uma coleta e outra. Assim, tais pacientes foram considerados na 

análise prévia dos tempos de internação, mas não foram incluídos em quaisquer 

operações que envolvessem a análise da variável relacionada à ingesta hídrica. 
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Passo 1: Confirmação da relação entre as variáveis tempo e taxa de dose  

Para analisar a relação entre as variáveis tempo e taxa de dose, inicialmente 

buscou-se um modelo que fosse mais adequado para o tipo de análise. Optou-se 

então por realizar uma regressão linear. A regressão consiste em uma equação que 

representa uma relação estatística entre variáveis, permitindo uma melhor 

compreensão da correlação entre elas (CORREA, 2003), ou seja, do grau no qual as 

variáveis têm comportamentos similares. A mesma autora afirma que a regressão 

linear é uma correlação entre duas variáveis, cujo gráfico aproxima-se de uma linha. 

Assim, visando identificar a influência do tempo sobre a variável taxa de dose, aplicou-

se a equação de regressão linear mostrada na Equação 5 utilizando-se o software 

SmartPLS. 

 

C = 6D + < (5) 

 

Sendo: 

• y é a variável dependente; 

• x é a variável independente; 

• a e b são os coeficientes da equação da reta. 

 

Em seguida, foi realizado um teste F (MARTINEZ; FERREIRA, 2008) no 

mesmo software para verificar se a variância explicada pela regressão era 

significativamente maior à variância do erro. 

Tendo em vista a natureza da desintegração radioativa, optou-se por submeter 

os dados à regressão quadrática. A regressão quadrática é expressa pela Equação 6. 

 

C = 6D) + <D + ? (6) 

 

Onde: 

• y é a variável dependente; 

• x é a variável independente; 

• a, b e c são os coeficientes da equação da reta. 

 



 87 

Tendo em vista que a desintegração radioativa possui a característica de ser 

do tipo exponencial, a qual determina que à medida que o tempo passa a atividade do 

radionuclídeo apenas decresce (IAEA, 2014), não foi realizada a regressão polinomial, 

ou cúbica, pois esta gera uma senoide que varia positiva e negativamente ao longo 

do tempo. 

Passo 2: Explorando outras variáveis 

Em seguida, começou-se a explorar se existiam diferenças nos tempos médios 

de internação quando consideradas outras variáveis envolvidas. Verificou-se a 

possível existência de diferenças nos tempos de internação de acordo com as outras 

variáveis.  

A partir de tabelas dinâmicas criadas de forma automática no software Microsoft 

Office Excel 365® buscou-se verificar as correlações entre as variáveis envolvidas, 

verificando se havia alguma diferença que pudesse ser relevante ao objetivo da 

pesquisa. 

Passo 3: Geração de um modelo geral 

Com base nas análises descritas anteriormente, foi criado um modelo de 

regressão múltipla utilizando todas as variáveis disponíveis. A regressão múltipla 

consiste em uma relação casual com mais de duas variáveis, ou seja, quando o 

comportamento de uma determinada variável é explicado por duas ou mais variáveis 

independentes. Dessa forma, buscou-se identificar quais das variáveis utilizadas eram 

matematicamente influentes sobre o tempo de internação do paciente, definidas pela 

significância estatística, e a magnitude dessa influência, por meio dos coeficientes 

individuais. 

Para avaliar a significância estatística de cada coeficiente foram utilizados dois 

métodos alternativos. Primeiramente, foi calculado o valor de p de cada coeficiente, 

sendo considerado estatisticamente significativos os coeficientes que apresentaram 

valores de p≤0,05 (PESTANA; GAGEIRO, 2003). Posteriormente, para confirmar a 

análise, foi realizado também um teste T, que tem por função testar a significância de 

coeficientes de regressões. De forma similar ao valor de p, permite validar se o 

coeficiente está realmente contribuindo para predizer uma variável dependente. 
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Como complementação à análise da significância foi realizado o teste do 

tamanho de efeito de Cohen, ou f2. Este teste mensura a potencial significância do 

efeito de uma intervenção na variável (LINDENAU; GUIMARÃES, 2012). O objetivo 

de realizar este teste foi verificar se a taxa de dose é alterada significativamente caso 

se modifique alguma das variáveis. Pode ser classificada como pequena, para valores 

entre 0,02 e 0,15, médio, com valores entre 0,15 e 0,35, ou grande, quando os valores 

são maiores que 0,35. 

Ainda, como complemento, verificou-se os coeficientes das variáveis em função 

das características pessoais dos pacientes, a saber, sexo, faixa etária e classificação 

do IMC. Realizou-se tal análise apenas com essas três variáveis, pois são intrínsecas 

do paciente, não podendo ser alteradas. Todas as outras variáveis são manipuláveis, 

como uso ou não de rhTSH, a atividade prescrita, o tempo de internação e, ainda, o 

volume hídrico ingerido. 

Passo 4: Aplicação do modelo 

A partir do modelo criado pela regressão múltipla das variáveis foi possível criar 

um documento no software Microsoft Office Excel 365® para servir como uma 

calculadora, na qual é possível inserir as informações acerca das variáveis utilizadas 

e tem-se como resultado uma previsão estimada do tempo de internação. 
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4 RESULTADOS 

No total, 98 pacientes foram inicialmente considerados na presente pesquisa, 

sendo 74 do sexo feminino e 24 do masculino. A Tabela 11 apresenta as idades dos 

98 participantes da pesquisa, organizadas de acordo com o sexo. 

TABELA 11 – Idades dos participantes da pesquisa, por sexo. 

Sexo n (%) 
Idade (em anos) 

Mínima Máxima Média Mediana 

Feminino 74 (75,51 %) 20,00 73,00 45,11 44,00 

Masculino 24 (24,49 %) 26,00 73,00 44,67 46,00 

Geral 98 (100 %) 20,00 73,00 45,08 44,00 

Fonte: Elaborador pelo autor. 

n representa o número de pacientes. 

A Figura 16 apresenta um gráfico com a distribuição etária geral dos pacientes 

de acordo com a classificação da WHO. 

FIGURA 16 – Distribuição dos pacientes conforme a classe etária. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Foram coletadas informações de pacientes em quatro classes distintas de IMC, 

conforme a distribuição apresentada pelo gráfico da Figura 17. A classe de magreza 

inclui aqueles pacientes que apresentaram valores de IMC menores que 18,5; a 

classificação normal compreende os valores de IMC entre 18,5 e 24,99; para a classe 

de sobrepeso são considerados os IMC entre 25,00 e 29,99; já para a classificação 

de obesidade, todos os valores de IMC a maiores ou iguais a 30,00. 

FIGURA 17 – Distribuição dos pacientes nas classes de IMC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As atividades prescritas para cada paciente são mostradas de acordo com o 

sexo do paciente na Tabela 12. 

TABELA 12 – Número de pacientes por atividade prescrita e sexo. 

Atividade Prescrita 
Sexo 

Total Geral 
Feminino Masculino 

3700 MBq (100 mCi) 55 9 64 

5550 MBq (150 mCi) 15 10 25 

7400 MBq (200 mCi) 2 5 7 

9250 MBq (250 mCi) 2 0 2 

Total Geral 74 24 98 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 13 apresenta um resumo dos valores médios, mínimos e máximos 

das variáveis consideradas no presente trabalho, bem como o desvio padrão 

relacionados a cada uma delas. 
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TABELA 13 – Resumo dos valores das variáveis utilizadas na pesquisa. 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo 
Desvio 

Padrão 

Idade (anos) 44,54 43,00 20,00 73,00 11,70 

Peso (kg) 76,61 71,00 48,00 165,00 20,68 

Altura (m) 1,67 1,67 1,50 1,98 0,09 

Atividade prescrita (mCi) 122,96 100,00 100,00 250,00 36,02 

Taxa de dose (µSv/h)(1) 43,27 40,50 7,00 162,00 23,85 

Líquidos ingeridos (L)(2) 2,21 1,75 0 12,60 2,24 

Tempo (h) 9,24 5,02 0 25,17 9,06 

Tempo2 (h) 167,56 25,18 0 633,36 213,49 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(1) Porcentagem da taxa no momento da observação. 

(2) Valores relativos ao acumulado desde o começo até o momento da medição. 

A Tabela 14 apresenta as variações nos valores entre a atividade prescrita e o 

que foi de fato administrado ao paciente. 

TABELA 14 – Diferenças entre as atividades prescrita e administrada. 

Atividade Prescrita 

(MBq/mCi) 

Atividade Administrada (MBq/mCi) Desvio Padrão 

(MBq/mCi) Média Mínima Máxima 

3700 / 100 3697,41/99,93 3574,20/96,60 3805,82/102,86 32,56/0,88 

5550 / 150 5533,72/149,56 5339,10/144,30 5658,41/152,93 60,68/1,64 

7400 / 200 7354,12/198,76  7281,60/196,80 7397,04/199,92 51,80/1,40 

9250 / 250 9245,56/249,88 9242,23/249,79 9249,26/249,98 5,18/0,14 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os valores de atividade calculados a partir das taxas de dose medidas 

imediatamente após a administração do radioiodo se encontram na Tabela 15. 

TABELA 15 – Valores de atividade calculados a partir da taxa de dose. 

Atividade Prescrita 

(MBq/mCi) 

Atividade Calculada (MBq/mCi) Desvio Padrão 

(MBq/mCi) Média Mínima Máxima 

3700/100 3151,29/85,17 1882,93/50,89 4550,63/122,99 416,99/11,27 

5550/150 4655,34/125,82 3070,63/82,99 7323,04/197,92 1063,38/28,74 

7400/200 6176,04/166,92 5152,25/139,25 8473,74/229,02 1135,53/30,69 

9250/250 7872,49/212,77 7532,46/203,58 8212,52/221,96 481,00/13,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foi realizada também a comparação das médias das taxas de dose dos 

pacientes, para verificação da existência de possíveis influências sobre os valores de 

taxa de dose medidos de um paciente em função de um segundo paciente internado 

no mesmo quarto. A Tabela 16 apresenta os valores. Tendo em vista que a maioria 

dos pacientes foi tratada com uma atividade de 100 mCi (3700 MBq), este grupo foi 

considerado na análise. 
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TABELA 16 – Comparação das taxas de dose para as internações individuais e compartilhadas. 

Valores de Atividade Prescrita n 
Taxa de Dose (µSv/h) Desvio 

Padrão Média Mínima Máxima 

Pacientes internados individualmente      

        3700 MBq (100 mCi) 20 61,10 46,00 73,60 7,26 

Paciente com 3700 MBq (100 mCi) 

compartilhando o quarto com outro 

     

        3700 MBq (100 mCi) 30 59,27 36,00 70,10 6,47 

        5550 MBq (150 mCi) 12 60,51 43,00 87,00 11,13 

        7400 MBq (200 mCi) 2 64,80 57,00 72,60 7,80 

        9250 MBq (250 mCi) - - - - - 

Total Geral 64     

Fonte: Elaborado pelo autor. 

n representa o número de pacientes. 

 

4.1 Meia-vida efetiva 

O tempo de meia-vida efetiva médio, considerando todos os pacientes, foi de 

10,70 horas, com um desvio padrão de ±4,54 horas e um erro padrão de ±0,46 hora. 

A Tabela 17 apresenta a média dos tempos de meia-vida efetiva de acordo com as 

características do paciente, a saber, o sexo, a faixa etária e a classificação de IMC. 

TABELA 17 – Tempos de meia-vida efetiva, pelas características dos pacientes. 

Características dos Pacientes n Teff médio (h) Desvio Padrão (h) 

Sexo    

     Feminino 74 10,46 4,58 

     Masculino 24 11,44 4,43 

Faixa Etária    

     Jovem adulto 32 10,95 4,35 

     Meia-idade 60 10,30 4,61 

     Terceira idade 6 13,29 4,67 

Classificação de IMC    

     Magreza 1 9,02 - 

     Normal 35 10,17 3,97 

     Sobrepeso 47 10,96 5,17 

     Obesidade 15 11,20 3,89 

Total Geral 98 10,70 4,54 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

n representa o número de pacientes. 

Ainda, os tempos de meia-vida efetiva médios de organizados de acordo com 

as demais variáveis são mostrados na Tabela 18. 
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TABELA 18 – Tempos de meia-vida efetiva, pelas outras variáveis. 

Variáveis n Teff médio (h) Desvio Padrão (h) 

Atividade Prescrita    

     3700 MBq (100 mCi) 64 10,29 3,83 

     5550 MBq (150 mCi) 25 10,78 5,56 

     7400 MBq (200 mCi) 7 13,30 6,55 

     9250 MBq (250 mCi) 2 13,62 0,45 

Uso de rhTSH    

     Não 52 12,48 4,98 

     Sim 46 8,69 2,92 

Volume Hídrico Ingerido    

     0 ⊢ 2 L 26 14,17 3,37 

     2 ⊢	4 L 37 10,63 4,07 

     4 ⊢ 6 L 26 8,92 4,50 

     6 ⊢ 8 L 7 5,78 1,80 

     8 ⊢ 10 L 1 6,19 - 

     > 10 L 1 8,16 - 

Total Geral 98 10,70 4,54 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

n representa o número de pacientes. 

4.2 Tempo de internação 

Ao considerarmos todos os pacientes, os mesmos levaram, em média, 14,70 

horas para que atingissem uma taxa de dose de 30 µSv/h, com um desvio padrão de 

±7,76 horas e um erro padrão de ±0,78 hora. A Tabela 19 apresenta a média dos 

tempos de internação de acordo com o sexo, a faixa etária e, ainda a classificação de 

IMC. 

TABELA 19 – Tempos de internação de acordo com as características dos pacientes. 

Características dos Pacientes n Ttotal (h) Desvio Padrão (h) 

Sexo    

     Feminino 74 13,28 7,14 

     Masculino 24 19,07 8,10 

Faixa Etária    

     Jovem adulto 32 14,62 7,60 

     Meia-idade 60 14,79 8,16 

     Terceira idade 6 14,15 4,80 

Classificação de IMC    

     Magreza 1 10,94 - 

     Normal 35 13,69 5,26 

     Sobrepeso 47 15,87 9,23 

     Obesidade 15 13,62 7,75 

Total Geral 98 14,70 7,76 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

n representa o número de pacientes. 
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Da mesma forma, a Tabela 20 apresenta a média dos tempos de internação 

até que a taxa de dose atingisse o limite estabelecido pela legislação, de acordo com 

as demais variáveis. 

TABELA 20 – Tempos de internação de acordo com as outras variáveis. 

Variáveis n Ttotal (h) Desvio Padrão (h) 

Atividade Prescrita    

     3700 MBq (100 mCi) 64 10,36 2,96 

     5550 MBq (150 mCi) 25 19,33 4,28 

     7400 MBq (200 mCi) 7 30,44 2,85 

     9250 MBq (250 mCi) 2 40,33 2,27 

Uso de rhTSH    

     Não 52 18,01 7,49 

     Sim 46 10,96 6,25 

Volume Hídrico Ingerido    

     0 ⊢ 2 L 26 18,53 9,44 

     2 ⊢	4 L 37 14,51 6,54 

     4 ⊢ 6 L 26 12,50 6,25 

     6 ⊢ 8 L 7 11,04 8,50 

     8 ⊢ 10 L 1 11,51 - 

     > 10 L 1 7,78 - 

Total Geral 98 14,70 7,76 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

n representa o número de pacientes. 

4.3 Da análise estatística 

Os resultados da análise estatística são apresentados conforme os passos 

metodológicos descritos anteriormente. 

4.3.1 Relação entre as variáveis tempo e taxa de dose 

Aplicando-se a regressão aos dados coletados dos 98 pacientes, conforme o 

Passo 1 do processo metodológico de análise estatística, obteve-se os dados 

estatísticos mostrados na Tabela 21. 

TABELA 21 – Estatística de regressão linear. 

Estatísticas de regressão linear 

R múltiplo 0,8911 

R2 0,7941 

R2 ajustado 0,7937 

Erro padrão 0,1326 

Observações (n) 570 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O coeficiente de determinação, ou valor R2, indica a porcentagem da variável 

dependente que é explicada pela variável independente do modelo. O R² varia entre 

0 e 1, sendo que quanto maior for o valor de R2, mais explicativo é o modelo, ou seja, 

melhor ele se ajusta à amostra. 

O valor R2 ajustado é um valor mais conservador (e talvez mais preciso) que o 

R2 simples, pois o cálculo do mesmo considera os tamanhos de amostra e a 

complexidade do modelo. 

Os resultados da regressão linear indicam que o tempo, sob este ponto de vista, 

parece explicar 79,38% da diminuição da taxa de dose. A regressão linear apresentou 

também valores adequados para o teste F, sendo este significante e com um valor de 

p<0,01. A Tabela 22 apresenta os valores. 

TABELA 22 – Resultados do ANOVA para a regressão linear. 

ANOVA 

Valor de F da regressão 2190,9385 

Coeficiente de interseção 0,8763 

Coeficiente de tempo - 0,0288 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Com isso, a relação linear entre as variáveis tempo e taxa de dose estaria 

determinada pela Equação 7. 

 

Ḋ = −0,0291 + 0,876 (7) 

 

Onde: 

• Ḋ a taxa de dose final; 

• t é o tempo decorrido. 

 

Conforme é possível observar no gráfico apresentado na Figura 18, a linha de 

regressão linear obtida tem um bom ajuste. 
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FIGURA 18 – Gráfico da regressão linear entre taxa de dose e tempo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Contudo, o acúmulo de resíduos apresentado na Figura 19 nos tempos 

próximos à zero e superiores a 15 h mostra que a relação linear pode não ser a mais 

adequada, dadas as suas características. 

FIGURA 19 – Acúmulo de resíduos da regressão linear. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A regressão quadrática resultou na estatística mostrada na Tabela 23. 

TABELA 23 – Estatística de regressão quadrática. 

Estatísticas de regressão linear 

R múltiplo 0,9205 

R2 0,8474 

R2 ajustado 0,8468 

Erro padrão 0,1142 

Observações (n) 570 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados da regressão quadrática indicam que o tempo, neste caso, 

parece explicar 84,69% da diminuição da taxa de dose. Assim, a regressão quadrática 

se mostrou mais precisa que a regressão linear. Além disso, o valor de F também 

evidenciou uma alta significância do modelo, apresentando um valor de p=0,01. A 

Tabela 24 apresenta os valores. 

TABELA 24 – Resultados do ANOVA para a regressão quadrática. 

ANOVA 

Valor de F da regressão 1574,6671 

Coeficiente de interseção 0,9482 

Coeficiente de tempo ao quadrado 0,0015 

Coeficiente de tempo - 0,0642 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Dessa forma, a relação quadrática entre as variáveis tempo e taxa de dose 

estaria determinada pela Equação 8. 

 

Ḋ = 0,00151) − 0,06421 + 0,948 (8) 

 

Onde: 

• Ḋ a taxa de dose final; 

• t é o tempo decorrido. 

 

A Figura 20 apresenta o gráfico da regressão quadrática. 
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FIGURA 20 – Gráfico da regressão quadrática entre taxa de dose e tempo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Visualmente a regressão quadrática apresenta um melhor ajuste, e a 

distribuição dos resíduos não estão concentradas nos extremos da variável tempo, o 

que mostra uma maior aleatoriedade e indica que este modelo é mais robusto em 

relação ao primeiro. A Figura 21 apresenta o acúmulo de resíduos. 

FIGURA 21 – Acúmulo de resíduos da regressão quadrática. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3.2 Relação com outras variáveis 

A Tabela 25 apresenta os valores médios do tempo de internação até que os 

pacientes atingissem a taxa de dose mínima para liberação obtidas por meio das 

tabelas dinâmicas descritas no Passo 2 do processo metodológico. 

TABELA 25 – Evidências de diferenças nos tempos de internação de acordo com o sexo. 

Sexo 
Atividades Administradas 

Total (n) 
3,70 GBq(1) (n) 5,55 GBq(2) (n) 7,40 GBq(3) (n) 9,25 GBq(4) (n) 

Feminino 8,68 h (55) 13,53 h (15) 17,58 h (2) 14,32 h (2) 10,06 h (74) 

Masculino 9,28 h (9) 14,17 h (10) 16,48 h (5)  12,82 h (24) 

Total Geral 8,77 h (64) 13,78 h (25) 16,79 h (7) 14,32 h (2) 10,73 (98) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(n) corresponde ao número de pacientes de cada categoria. 

(1) Equivalente a 3700 MBq ou 100 mCi. 

(2) Equivalente a 5550 MBq ou 150 mCi. 

(3) Equivalente a 7400 MBq ou 200 mCi. 

(4) Equivalente a 9250 MBq ou 250 mCi. 

Os valores apresentados parecem sugerir que existe alguma influência do sexo 

do paciente sobre o tempo de internação do mesmo. Da mesma forma buscou-se 

verificar a possível existência de diferenças nos tempos de internação dos pacientes 

de acordo com o IMC, conforme apresentado na Tabela 26. 

TABELA 26 – Evidências de diferenças nos tempos de internação de acordo com o IMC. 

Classificação 

de IMC 

Atividades Administradas 
Total (n) 

3,70 GBq(1) (n) 5,55 GBq(2) (n) 7,40 GBq(3) (n) 9,25 GBq(4) (n) 

Magreza 10,21 h (1)    10,21 h (1) 

Normalidade 9,14 h (26) 15,38 h (8) 16,81 h (1)  10,79 h (35) 

Sobrepeso 8,71 h (28) 13,49 h (13) 16,26 h (4) 14,32 h (2) 10,91 h (47) 

Obesidade 7,71 h (9) 11,55 h (4) 17,84 h (2)  10,09 h (15) 

Total Geral 8,77 h (64) 13,78 h (25) 16,79 h (7) 14,32 h (2) 10,73 (98) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(n) corresponde ao número de pacientes de cada categoria. 

(1) Equivalente a 3700 MBq ou 100 mCi. 

(2) Equivalente a 5550 MBq ou 150 mCi. 

(3) Equivalente a 7400 MBq ou 200 mCi. 

(4) Equivalente a 9250 MBq ou 250 mCi. 

Conforme apresentado, os valores também parecem sugerir que existe certa 

influência do IMC dos pacientes sobre o tempo de internação do mesmo. Testou-se, 

ainda, a possível existência de diferenças nos tempos de internação dos pacientes 

tendo em vista o uso ou não de rhTSH. Os valores são apresentados na Tabela 27. 
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TABELA 27 – Evidências de diferenças nos tempos de internação de acordo com o uso de rhTSH. 

Uso de 

rhTSH 

Atividades Administradas 
Total (n) 

3,70 GBq(1) (n) 5,55 GBq(2) (n) 7,40 GBq(3) (n) 9,25 GBq(4) (n) 

Não 8,65 h (28) 13,88 h (17) 16,79 h (6) 13,90 h (1) 11,40 h (52) 

Sim 8,86 h (36) 13,57 h (8) 16,81 h (1) 14,74 h (1) 9,98 h (46) 

Total Geral 8,77 h (64) 13,78 h (25) 16,79 h (7) 14,32 h (2) 10,73 (98) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

(n) corresponde ao número de pacientes de cada categoria. 

(1) Equivalente a 3700 MBq ou 100 mCi. 

(2) Equivalente a 5550 MBq ou 150 mCi. 

(3) Equivalente a 7400 MBq ou 200 mCi. 

(4) Equivalente a 9250 MBq ou 250 mCi. 

De acordo com o encontrado, foi identificado que outras variáveis podem 

apresentar comportamentos distintos, além de ter influência sobre o tempo de 

internação até que o paciente atinja os 30 µSv/h previstos pela legislação para a alta 

hospitalar. 

As correlações representam o grau no qual duas variáveis têm comportamentos 

e variações similares. Diz-se que existe uma correlação positiva entre duas variáveis 

quando elas têm seus valores aumentados ou diminuídos de forma direta, simultânea. 

Já no caso de uma correlação negativa, o aumento no valor de uma variável gera a 

diminuição do valor da outra. Quanto mais próximo de 1 for o valor absoluto de uma 

correlação (chamada de correlação perfeita), mais forte a mesma será. Por outro lado, 

quanto menor for o valor absoluto, mais fraca é a correlação. A Tabela 28 apresenta 

as correlações entre as variáveis consideradas no modelo final. 

TABELA 28 – Tabela de correlações das variáveis. 

 Idade(1) Peso(2) Altura(3) Atividade(4) 
Taxa de 

Dose(5) 
Líquidos(6) Tempo(7) 

Idade 1       

Peso 0,0666 1      

Altura -0,1794 0,5075 1     

Atividade -0,0918 0,2172 0,1085 1    

Taxa de 

Dose 
-0,0030 0,0229 0,0296 0,4269 1   

Líquidos 0,0552 0,0569 0,1472 0,0693 -0,4510 1  

Tempo -0,0434 0,0488 0,0604 0,0709 -0,7426 0,5723 1 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Unidades: 

(1) Idade: anos. 

(2) Peso: kg. 

(3) Altura: m. 

(4) Atividade: mCi, sendo esta a atividade prescrita pelo médico para o tratamento. 

(5) Taxa de dose: µSv/h 

(6) Líquidos: L, sendo que para os 35 primeiros pacientes considerou-se como “líquidos acumulados” 

o valor total ingerido. 

(7) Tempo: h. 
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4.3.3 Modelo geral 

A partir das análises anteriores foi possível chegar aos resultados da Parte 3 

do processo metodológico. A Tabela 29 apresenta os valores dos coeficientes da 

regressão múltipla em função da variável dependente (taxa de dose). Considerando o 

número de observações do presente estudo (>100) e o valor de p = 0,05, o valor de T 

limiar (parâmetro) é de 1,960 (UBA, 2018). Dessa forma, os coeficientes com valores 

de T maiores de 1,960 são significantes. 

TABELA 29 – Significância dos coeficientes da regressão múltipla em função da taxa de dose. 

Variáveis Coeficiente 
Desvio 

Padrão 
Teste T Valor de p Conclusão 

Idade 0,071 0,051 1,391 0,165 Não significante 

Sexo 3,037 2,179 1,394 0,164 Não significante 

Peso -0,149 0,031 -4,829 0,000 Significante 

Altura 15,879 9,524 1,667 0,096 Não significante 

Atividade prescrita 0,321 0,022 14,678 0,000 Significante 

Uso de rhTSH -4,990 1,150 -4,341 0,000 Significante 

Ingesta hídrica -1.965 0,413 -4,754 0,000 Significante 

Tempo -1,694 0,102 -16.590 0,000 Significante 

Interseção 7,050 17,476 0,403 0,687 Não significante 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

A partir destes resultados foi possível desenvolver a Equação 9 considerando 

todas as variáveis. 

 

 

Ḋ = 0,071K + 3,037L − 0,149( + 15,879ℎ + 0,321* − 4,990N − 1,965O − 1,6941 + 7,050 

 

(9) 

 

Onde: 

• Ḋ a taxa de dose final, em µSv/h; 

• i é a idade do paciente, em anos; 

• s é o sexo do paciente; 

• m é o peso do paciente, em kg; 

• h é a altura do paciente, em m; 

• A é o valor da atividade prescrita, em mCi; 

• r é o uso, ou não, de rhTSH; 

• L é o volume de líquidos ingerido, em L; 

• t é o tempo, em horas. 
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A Figura 22 ilustra a influência de cada variável sobre o valor da taxa de dose, 

bem como apresenta suas significâncias, destacando as mais significantes em azul. 

FIGURA 22 – Influência das variáveis sobre a taxa de dose. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Isto demonstra que o modelo possui uma boa capacidade preditiva, 

especialmente tendo em conta as variáveis significativas. A regressão múltipla obteve 

como resultados de R2 e R2 ajustado 0,819 e 0,815, respectivamente. 

Considerando que o valor de R2 ajustado pode ser mais preciso em virtude de 

ser mais conservador, o R2 ajustado de 81,5% para a taxa de dose indica que o 

modelo é adequado para explicar esta variável. Os valores do teste de tamanho de 

efeito de Cohen são apresentados na Tabela 30. 
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TABELA 30 – Tamanho de efeito das variáveis sobre a taxa de dose. 

Variável f2 

Altura 0,007 

Idade 0,005 

Líquidos 0,059 

Peso 0,061 

Taxa de dose - 

Sexo 0,005 

Tempo 0,720 

Atividade prescrita 0,564 

rhTSH 0,049 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De acordo com o teste de tamanho de efeito de Cohen, as variáveis de volume 

hídrico ingerido, peso e uso de rhTSH apresentaram um tamanho de efeito pequeno. 

Já as variáveis tempo e atividade prescrita foram as que apresentaram um tamanho 

de efeito grande (LINDENAU; GUIMARÃES, 2012). 

Para facilitar na análise, é possível reescrever a equação em função da taxa de 

dose de forma a agrupar todas as variáveis e seus coeficientes, exceto o tempo, 

conforme evidenciado na Equação 10. 

 

Ḋ = P − 1,6941 + 7,050 (10) 

 

Reescrevendo a equação, podemos isolar a variável tempo com o intuito de 

calculá-la, conforme apresentado na Equação 11. 

 

1 =
Ḋ − (P + 7,050)

−1,694  (11) 

 

Assim, é possível obter como resultado informações acerca do tempo estimado 

para que a taxa de dose atinja 50 % da inicial, indicando a meia-vida efetiva, conforme 

demonstrado pela Equação 12. 

 

1QRR =
(0,5Ḋ) − (P + 7,050)

−1,694  (12) 

 

Onde: 

• teff representa a meia-vida efetiva do radioiodo, em h; 

• Ḋ é o valor da taxa de dose inicial (na primeira medida), em µSv/h; 
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• Q corresponde às demais variáveis envolvidas e seus coeficientes. 

 

Além disso, conforme mostrado na Equação 13, é possível estimar o tempo 

total de internação, ou seja, até que a taxa de dose atinja o valor limite de 30 µSv/h 

estipulado pela legislação brasileira. 

 

1STSUV =
30 − (P + 7,050)

−1,694  (13) 

 

Onde: 

• ttotal representa o tempo total de internação, em h; 

• Q corresponde às variáveis envolvidas e seus coeficientes. 

 

Com a classificação dos pacientes em subgrupos de acordo com suas 

características pessoais, os resultados dos coeficientes e suas respectivas 

significâncias foram alterados. As tabelas completas com os coeficientes das variáveis 

para os subgrupos dos pacientes encontram-se no Apêndice G. 

4.3.4 Aplicação prática do modelo 

A partir das equações descritas anteriormente, foi possível desenvolver a 

planilha de dados apresentada no Apêndice H, servindo como uma ferramenta para o 

cálculo do tempo de internação do paciente e do tempo de meia-vida efetiva do 

radioiodo nele. 

Nela é possível que qualquer pessoa possa calcular o tempo estimado de 

internação, bem como o tempo de meia-vida efetiva para um dado paciente a partir 

das variáveis consideradas na presente pesquisa. Os campos que o usuário precisa 

preencher são destacados em verde. Para as variáveis sexo e uso de rhTSH o usuário 

deve clicar sobre a seta na lateral direita da célula selecionada para que seja aberta 

uma lista suspensa com as opções disponíveis. A Figura 23 apresenta os campos os 

quais o usuário pode preencher. 
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FIGURA 23 – Campos de preenchimento na calculadora. 

 

Fonte: Própria (2018). 

O resultado do cálculo depende do valor da taxa de dose inicial. Antes da 

internação não se tem este valor. Por isso, a planilha estima a taxa de dose inicial a 

partir do valor da atividade prescrita. No caso de se querer estimar o tempo total até 

que um paciente já internado atinja o limite de 30 µSv/h, basta preencher na planilha 

a taxa de dose inicial medida assim que o paciente recebe o radioiodo. Como 

resultado a planilha retorna uma previsão do tempo de meia-vida efetiva e do tempo 

total de internação, conforme mostrado na Figura 24. 

FIGURA 24 – Resultado na calculadora. 

 

Fonte: Própria (2018). 
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5 DISCUSSÃO 

Apesar de o termo “nuclear” não ser bem visto pela população de modo geral, 

em função de todos os problemas históricos que a humanidade já presenciou 

(BEAUCHAMP, 2016; KONISHI et al., 2016), a exposição dos indivíduos às radiações 

ionizantes não se limita apenas aos procedimentos médicos que podem ser 

realizados, tampouco ao uso militar dessa forma de energia. Na verdade, a todo 

instante, os seres vivos são expostos às radiações ionizantes vindas do cosmos e do 

próprio planeta Terra. A Medicina Nuclear, quando considerada no âmbito geral 

juntamente com as demais formas de exposição humana às radiações ionizantes, 

naturais ou não, representa apenas 12% da dose individual total (NCRP Report 160). 

A Figura 25 apresenta uma estimativa da contribuição das várias fontes de exposição 

às radiações ionizantes que impactam na dose individual total, conforme o NCRP 

Report 160. 

FIGURA 25 – Estimativa das fontes de exposição às radiações. 

 

Fonte: Adaptado de NCRP (2016). 
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Contudo, apesar de tal condição, e considerando a história humana e os efeitos 

das radiações ionizantes em altas doses sobre os seres vivos, ainda se tem o estigma 

de que a MN é, de certa forma, maléfica e perigosa. 

A radiação pode ser considerada como um assunto polêmico e controverso, 

capaz de gerar conflitos, dependendo dos significados que cada pessoa lhe 

atribui como é o caso dos significados atribuídos aos termos radiação e 

radioatividade. Podem-se associar os significados presentes no imaginário da 

população a determinados fatos, conhecidos e divulgados em todos os meios 

de comunicação [...] (CORDEIRO, 2012, p. 116) 

É importante que o processo de internação e realização da RIT, bem como de 

todos os outros exames envolvendo radionuclídeos, seja desmistificado. Para isto, é 

importante que o uso de materiais radioativos para fins terapêuticos e de diagnóstico 

seja apresentado a população de forma cientificamente embasada, apresentando os 

reais benefícios à saúde e desfazendo medos e ansiedades que surgem do senso 

comum. 

A realização da radioiodoterapia é complexa em muitos aspectos e seus 

resultados dependem de vários fatores. É importante ressaltar que, apesar de todo o 

conhecimento técnico e prático que se possa ter na área da MN e da radioiodoterapia, 

o paciente é o ponto central de todo o processo. Dessa forma, é preciso agir de acordo 

com os preceitos bioéticos. Kuhse, Schüklenk e Singer (2016) lembram que, embora 

o termo bioética ainda seja ocasionalmente utilizado em contexto ecológico, refere-se 

ao estudo das questões que surgem nas ciências médicas e biológicas. Dessa forma, 

todos os preceitos éticos devem ser respeitados durante toda a estadia do paciente 

nas dependências do serviço de MN. Além disso, como identificado por Duarte, Ayres 

e Simonetti (2008), é importante que o paciente seja considerado como um todo, seja 

olhando para os aspectos de sua saúde física ou para os aspectos afetivos, culturais, 

econômicos e psicossociais, integrando de forma plena a ação do cuidado com a 

saúde. 

O paciente, ao chegar no serviço de MN, pode encontrar-se fragilizado, pois a 

descoberta de um câncer não é algo simples e fácil de se lidar. Ainda, a ideia de 

câncer pode estar associada ao medo da morte (SILVA; FIGUEIREDO, 2011). Aliado 

a tal fato, tem-se os possíveis resultados da suspensão hormonal que, por desacelerar 

o metabolismo de alguns pacientes em função da falta de hormônio, faz com que a 

qualidade de vida caia, como descrito por Cordeiro (2012) e Lee, Chang e Jung (2016), 
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por exemplo. Tais autores, além de outros como Stajduhar et al. (2000), Fitch e 

McGrath (2003), Roberts, Lepore e Urken (2008) e Cordeiro e Martini (2013), têm 

mostrado uma preocupação com as formas de cuidar dos pacientes e, também, com 

os significados que o câncer de tireoide pode ter para os pacientes e seus familiares. 

É essencial que se ofereça um atendimento acolhedor, informando o paciente sobre 

os cuidados importantes relacionados ao processo e, ainda, a prática do 

“autocuidado”, que traz um novo significado ao processo terapêutico. Para tal, os 

profissionais atuantes no serviço devem ser capacitados para oferecerem um 

atendimento completo ao paciente, avaliando-o como um todo, durante todo o 

processo terapêutico, seja no pré-tratamento, no período de internação ou na fase 

acompanhamento pós-tratamento, ou follow up (CORDEIRO; MARTINI, 2013). 

Dentro do processo de desmistificação da RIT, a proteção radiológica tem um 

papel de destaque. Como discutido por Papadimitriou et al. (2002), ao passo que o 

uso terapêutico do radioiodo traz benefícios significativos aos pacientes em termos de 

tratamento, e consequentemente de saúde, também contribui para a exposição dos 

indivíduos que se relacionam diretamente com o paciente, bem como da população 

em geral. 

A internação do paciente que recebe atividades a partir de 1850 MBq (50 mCi) 

é obrigatória no Brasil, conforme a NN 3.05, da CNEN (BRASIL, 2013). Essa exigência 

pode variar de acordo com o país, mas vem de encontro à necessidade de proteger 

familiares, indivíduos do público e, inclusive, o meio ambiente de possíveis exposições 

ou contaminações radioativas (SAPIENZA et al., 2009). A ICRP e IAEA não 

determinam que a internação seja obrigatória quando empregadas atividades 

superiores a 1110 MBq (30 mCi), enfatizando a importância de critérios que incluam 

os valores de atividade administrada, os potenciais de dose relacionados ao 

tratamento, os interesses e a condição socioeconômica do paciente e seus familiares 

e, inclusive, a realidade do sistema de saúde local (ICRP, 1990; ICRP, 1996; IAEA, 

2002; IAEA, 2011). 

Os Estados Unidos da América, por exemplo, consideram as condições sociais 

dos pacientes e o potencial de exposição dos familiares como critérios para a 

determinação das internações desde 1997, sendo que os pacientes internados são 

liberados quando atingem uma taxa de dose menor que 70 µSv/h, medidos à 1 m de 

distância (FATIMA et al., 2016). Já em alguns outros países como o Paquistão 

(FATIMA et al., 2016), os pacientes são internados quando recebem atividades 
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maiores que 1110 MBq (30 mCi) e só podem ser liberados quando atingem uma taxa 

de dose menor que 50 µSv/h. 

Assim, vários autores como Carvalho et al. (2009), Willegaignon et al. (2011) e 

Zaman et al. (2012), por exemplo, têm buscado alternativas à internação. Conforme 

Sapienza et al. (2009), 

As hospitalizações após a incorporação de altas atividades de iodo-131 

muitas vezes não são justificadas por critérios clínicos e não levam em 

consideração o interesse ou a condição socioeconômica dos pacientes e de 

seus familiares. Essas práticas levam ao aumento nos custos da terapia e, 

por vezes, à limitação de acesso aos procedimentos terapêuticos (SAPIENZA 

et al., 2009, p.319). 

O objetivo das pesquisas tem sido a realização de tratamentos terapêuticos 

com o radioiodo com atividades relativamente altas em regime domiciliar. Neste caso, 

o paciente poderia ficar em casa enquanto decorre o tratamento. Como discutido por 

Sapienza et al. (2009) isto demanda domicílios estruturados, com condições 

adequadas de saneamento básico e uma planta baixa que favorecesse a proteção 

dos demais indivíduos presentes na residência. A preocupação nestas pesquisas é 

com o bem-estar do paciente, a redução de custos associados e, ainda, o aumento 

da oferta e cobertura do tratamento, não havendo ainda um consenso acerca das 

medidas de proteção radiológica necessárias para a condução deste tipo de terapia 

de forma segura. Como discutido por Willegaignon et al. (2011), tal alternativa 

terapêutica deve ser cuidadosamente discutida entre os serviços de MN e os 

profissionais juntamente com os órgãos governamentais e autoridades competentes, 

considerando o grande potencial que tal prática possui às políticas de saúde pública, 

como a redução dos custos relacionados ao atendimento da população e a maior 

oferta da modalidade de tratamento. 

5.1 Análise dos resultados 

O presente estudo observou que as mulheres representam 75,51 % do total de 

pacientes atendidos no serviço pesquisado. Essa predominância feminina vem de 

encontro ao relatado por outros autores, como Willegaignon et al. (2006), Enewold et 
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al. (2009), Cordeiro (2012), Ferlay et al. (2014) e Haymart e Esfandiari (2017), em uma 

razão de 3:1 em relação ao sexo masculino. 

As faixas etárias de ocorrência do CDT entre os pacientes participantes da 

pesquisa está dentro do que é apontado por outros estudos. Schlumberger et al. 

(2004) e Cordeiro (2012), por exemplo, indicam que a prevalência do câncer de 

tireoide é mais frequente em pacientes com idades entre 30 e 60 anos, o que vai de 

encontro aos resultados deste estudo, no qual a maior parte dos pacientes (61,22%) 

está na chamada meia-idade, faixa etária que vai dos 40 aos 64 anos, sendo seguida 

pelos pacientes jovens adultos (32,65%), com idades entre 20 e 39 anos. Os pacientes 

idosos, com idades a partir dos 65 anos, representaram apenas 6,12% de todos os 

pacientes, não estando de acordo com o que indicam Maia et al. (2007), que a 

prevalência do câncer de tireoide é na terceira idade. 

Vários estudos também buscam relacionar os valores do IMC dos pacientes 

com vários tópicos relacionados à MN, desde a avaliação do risco de desenvolvimento 

do câncer de tireoide em função deste valor (MIJOVIĆ et al., 2009; JING et al., 2015; 

KITAHARA et al., 2016; SADO et al., 2018) à influência deste parâmetro no 

processamento de imagens cintilográficas (BARROS et al., 2015). Essa preocupação 

com o índice de massa corporal tem relação com a influência que as características 

antropomórficas do paciente podem ter sobre diversos parâmetros relacionados à 

emissão da radiação e seu espalhamento. 

A relação entre a incidência do câncer de tireoide e o IMC dos pacientes vem 

do fato de que a obesidade é conhecidamente um fator de risco para o 

desenvolvimento do câncer de tireoide. Dessa forma, teoricamente, quanto maior for 

o IMC, maior seria a incidência da doença. Contudo, quase a metade dos pacientes 

participantes do presente estudo (47,96%) estão em sobrepeso conforme a 

classificação da WHO. O segundo grupo mais representado é o de classificação 

normal, com 35 pacientes (35,71%), seguido pelo grupo de obesos, com 15 pacientes 

(15,31%). O grupo de IMC com valores abaixo de 18,5 foi composto por apenas um 

paciente (1,02%), não sendo representativo na pesquisa. 

Os valores das atividades prescritas para os pacientes também apresentaram 

diferenças em termos de n. A maioria dos pacientes (64 pacientes representando 

65,31% do total) tinha uma atividade de 3700 MBq (100 mCi) como prescrição para o 

tratamento. Em seguida, estão os 25 pacientes (25,51%) que receberam uma 

atividade de 5550 MBq (150 mCi), seguidos pelos que receberam atividades de 7400 
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MBq (200 mCi) e 9250 MBq (250 mCi), 7 pacientes (7,14%) e 2 pacientes (2,04%), 

respectivamente. Conforme discutido anteriormente, a definição da atividade a ser 

administrada para o tratamento depende de critérios médicos, levando em 

consideração a classificação do tumor e sua severidade, por meio do Sistema TNM, 

de Pierre Denoix. Na presente pesquisa não foram coletados dados relativos à 

classificação do tumor, bem como a existência de metástases locorregionais ou à 

distância. Contudo, a predominância dos pacientes internados com atividades 

terapêuticas de 3700 MBq (100 mCi) corrobora com o encontrado por outros estudos, 

como os de Carvalho et al. (2009) e Cordeiro (2012). 

A atividade de 3700 MBq (100 mCi) foi a mais predominante entre as mulheres, 

correspondendo a 74,32% (n = 55) de todas as pacientes do estudo, seguida da 

atividade de 5550 MBq (150 mCi), a qual foi administrada a 15 pacientes (20,27% das 

pacientes). As demais atividades correspondem a apenas 5,40% do total de mulheres. 

Já para os homens, 10 pacientes (41,67%) receberam atividades de 5550 MBq (150 

mCi), seguidos imediatamente por 9 pacientes (37,50%) que receberam atividades de 

3700 MBq (100 mCi). 

Acerca das diferenças entre as atividades prescrita e realmente administrada 

ao paciente houve pouca variação, com um desvio padrão de ± 60,68 MBq (1,64 mCi), 

no máximo. O mesmo desvio pode ser encontrado em outros estudos, como o de 

Willegaignon et al. (2006), estando em conformidade com possíveis diferenças nas 

atividades preparadas na prática clínica. 

Ao serem calculados os valores da atividade a partir da taxa de dose observou-

se uma grande diferença, com um desvio padrão muito maior. A conversão das taxas 

de dose para a atividade pode introduzir muitos erros nos valores resultantes, já que 

o cálculo considera que a fonte tem formato puntiforme. Assim, como descrito por 

Willegaignon et al. (2006), as medidas da taxa de dose são muito influenciadas pela 

geometria do paciente. Outros fatores também podem influenciar na medida da taxa 

de dose, como a radiação de fundo, por exemplo. Se o valor de background (BG), ou 

seja, o valor da radiação no meio ambiente (TAUHATA et al., 2013), for mais alto do 

que o normal, a medição pode ter seu resultado alterado. Tal variação pode acontecer 

em decorrência de alguma contaminação dentro da sala ou, ainda, pela presença de 

outro paciente internado no mesmo quarto. 

Ao comparar os valores médios das taxas de dose medidas dos pacientes que 

receberam atividades terapêuticas de 3700 MBq (100 mCi) e dividiram o mesmo 
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quarto com outros pacientes, é possível perceber um leve aumento na taxa de dose 

média à medida que o valor da atividade administrada do outro paciente aumenta. 

Para os 30 pacientes que receberam 3700 MBq (100 mCi) e dividiram o quarto com 

outro paciente de mesma atividade, a média da taxa de dose foi de 59,27 µSv/h, já 

para os 12 pacientes que dividiram o quarto com pacientes que receberam 5550 MBq 

(150 mCi), a taxa de dose média foi de 60,51 µSv/h. Ainda, os 2 pacientes que 

dividiram o quarto com pacientes que receberam 7400 MBq (200 mCi), a média da 

taxa foi de 64,80 µSv/h. Dessa forma, a presença de outro paciente irradiando no 

mesmo ambiente pode ter alguma influência sobre a medida da taxa de dose, embora 

existam outros fatores a serem considerados, como os valores de IMC, os diferentes 

valores de atividade, etc. O uso de biombos e o melhor aproveitamento da geometria 

do ambiente pode auxiliar na redução dessa influência. 

Contudo, quando comparadas as taxas de dose médias dos pacientes que 

foram internados de forma individual ou dividiram o quarto com outro, não foram 

encontradas diferenças significativas, pois a média da taxa de dose para os pacientes 

internados individualmente foi de 61,10 µSv/h. 

Como discutido anteriormente, os pacientes são muito diferentes de uma fonte 

pontual, o que pode inserir erros nos valores obtidos. Ao receber o radioiodo, o 

paciente como um todo se torna a fonte, dada a biodistribuição do elemento. Dessa 

forma, a radiação é emitida por muitos pontos ao longo do corpo. Um paciente obeso 

(segundo o IMC) tem dimensões corporais maiores em relação a um paciente 

considerado normal, influenciando na quantidade de radiação detectada. Ainda, 

quanto maior a massa corpórea de um paciente, maior será o espalhamento da 

radiação em virtude da interação desta com os tecidos do próprio paciente, como a 

gordura e a pele (NGUYEN et al., 2011). 

5.1.1 Tempos de meia-vida efetiva e de internação 

O tempo de meia-vida efetiva médio encontrado na presente pesquisa foi de 

10,70 ± 4,54 horas. Este tempo é compatível com o encontrado em outras pesquisas 

realizadas, como as de Willegaignon et al. (2006) e Remy et al. (2008). Dessa forma, 

para que a taxa de dose do paciente atingisse o limite estabelecido pela legislação 

brasileira, foram necessárias, em média, 14,10 ± 7,76 horas. 
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Se forem considerados os sexos, o tempo de meia-vida efetiva das pacientes 

mulheres foi cerca de 1 hora menor em relação aos tempos dos homens. Resultados 

semelhantes também foram encontrados em pesquisas como a de Remy et al. (2008). 

Como considerado por Fatima et al. (2016), um tempo de meia-vida efetiva maior nos 

homens pode ter relação com um curso mais agressivo da doença nestes pacientes, 

o que levaria a uma maior captação do radioiodo no organismo. Ainda, considerando 

que o tempo de meia-vida efetiva dos homens é um pouco maior do que o das 

mulheres, a presente pesquisa mostrou que o tempo que eles levaram até atingir uma 

taxa de dose de 30 µSv/h foi cerca de 6 h maior que o das mulheres. 

Se for considerada a faixa etária dos pacientes, os pacientes idosos levam, em 

média, cerca de 2 horas a mais para atingir a meia-vida efetiva. Isso pode ter alguma 

relação com a desaceleração metabólica e alterações renais à medida que uma 

pessoa vai envelhecendo. Conforme demonstrado por Fatima et al. (2016), pacientes 

mais jovens tendem a apresentar uma função renal melhor, o que pode influenciar na 

redução do tempo de meia-vida efetiva. Contudo, na presente pesquisa, o tempo para 

que os pacientes atingissem a taxa de dose limite para liberação foi bastante 

semelhante entre todas as faixas etárias encontradas (jovens adultos, meia-idade e 

idosos), sendo levemente maior para os pacientes de meia-idade, apresentando 

igualmente o maior desvio padrão (±8,16 h). Segundo Remy et al. (2008), a idade do 

paciente não tem relação direta com o tempo de internação, tendo em vista que este 

depende muito das condições clínicas do paciente. Por isso, é importante avaliar as 

características do paciente, sua condição clínica e todo o seu histórico de saúde. 

Ao serem considerados os valores de IMC, os resultados desta pesquisa 

apresentaram que, quanto maior for a classe do paciente, maior foi o tempo de meia-

vida efetiva, variando entre 9,02 h para a classe de magreza e 11,20 h para os 

pacientes classificados como obesos. Entretanto, os obesos apresentaram um tempo 

médio de internação de 13,62 h, ficando imediatamente atrás do grupo classificado 

como normal (13,69 h) e do grupo de pacientes em sobrepeso, que levou uma média 

de 15,87 h para atingirem o limite para liberação do quarto terapêutico. Tal grupo 

também foi o que apresentou o maior desvio padrão (±9,23 h). 

Os tempos de meia-vida efetiva encontrados nesta pesquisa também variaram 

de acordo com a atividade prescrita, indo de 10,29 h para os pacientes que receberam 

3700 MBq (100 mCi) à 13,62 h para os pacientes que foram tratados com atividades 

de 9250 MBq (250 mCi). Tais resultados diferem dos encontrados por Willegaignon et 
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al. (2006). Em sua pesquisa, perceberam que o tempo de meia-vida efetiva decrescia 

com o aumento da atividade administrada, podendo ter relação com diferenças entre 

os pacientes ou, ainda, com a captação do iodo, visto que os pacientes que recebem 

maiores atividades, normalmente, são os que apresentam tumores diferentes do CDT, 

os quais têm baixa captação do radioiodo. Uma maior quantidade de atividade 

circulante na corrente sanguínea faz com que, se não incorporada, seja logo 

excretada pelos rins, levando a uma redução no tempo de meia-vida efetiva. 

Remy et al. (2008) não encontraram dependência do tempo de meia-vida 

efetiva em relação à atividade a atividade administrada. Entretanto, ainda que o tempo 

de meia-vida efetiva dependa, e muito, de fatores biológicos relacionados ao 

metabolismo do radioiodo no organismo, a característica física do decaimento indica 

que, quanto maior for o valor da atividade administrada, maior é o tempo necessário 

para que se atinja uma determinada taxa de dose (TAUHATA et al., 2013). Os 

resultados mostraram que os pacientes que receberam os menores valores de 

atividade terapêutica levaram, em média, 10,36 h para apresentar a taxa de dose 

limítrofe. Os pacientes que receberam atividades de 5550 MBq (150 mCi), 7400 MBq 

(200 mCi) e 9250 MBq (250 mCi) levaram, respectivamente, 19,33 h, 30,44 h e 40,33 

h até que atingissem a taxa de dose para liberação. 

O uso de rhTSH também é outra variável que apresentou diferenças nos 

tempos de internação e de meia-vida efetiva. Os 46 pacientes que fizeram uso da 

medicação apresentaram tempos de meia-vida efetiva na média de 8,96 ± 2,92 h, 

cerca de 4 h menores em relação aos outros 52 pacientes que foram submetidos à 

suspensão hormonal (12,48 ± 4,98 h). O mesmo resultado foi encontrado quando 

considerado o tempo de internação. O grupo de que utilizou rhTSH levou em média 

10,96 ± 6,25 h até que atingissem o limite para liberação, cerca de 7 horas a menos 

em relação ao grupo que não fez uso do medicamento (18,01 ± 7,49 h). Estes 

resultados estão em consonância com outros estudos que consideraram o uso do 

medicamento (MENZEL et al., 2003; REMY et al., 2008; GRENFELL et al., 2014). 

Igualmente, a hidratação do paciente pareceu ter influência sobre o tempo de 

meia-vida efetiva e, consequentemente, sobre o tempo de internação. Os 26 pacientes 

que consumiram um volume menor de líquidos (entre 0 e 2 L) apresentaram um tempo 

de meia-vida efetiva de 14,17 ± 3,37 h, quase três vezes maior que o tempo que os 

pacientes que ingeriram entre 6 e 8 L de líquidos apresentaram (5,78 ±1,80 h). A 
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ingesta hídrica variou bastante entre os pacientes, tendo em vista que depende muito 

das características de cada um quanto ao ato de beber água e outros líquidos. 

A recomendação dada pela literatura geralmente é de que o paciente beba 

água para manter uma boa hidratação e acelerar o processo de excreção (SISSON et 

al., 2011; HAGHIGHATAFSHAR et al., 2018). Contudo, um excesso na hidratação 

pode gerar uma competição entre a captação do radioiodo e a sua excreção, tendo 

em vista que quanto mais se ingere líquidos, maior é a possibilidade de excreção do 

radioiodo. Dessa forma, o tratamento pode não ser o mais eficaz, pois o radioiodo não 

é captado adequadamente. 

Como discutido por Sisson et al. (2011), deve-se estimular um consumo diário 

de líquidos suficiente para permitir uma frequência urinária adequada, tendo-se 

cuidado nos casos de pacientes em condições de hipotireoidismo e, em particular, 

pacientes idosos, pois a excreção da urina geralmente é prejudicada. Assim, o 

aumento no consumo pode não ser eficaz como em pacientes com eutireoidismo, ou 

condição normal da glândula (HAGHIGHATAFSHAR et al., 2018). Ainda, um excesso 

na hidratação pode conduzir o paciente à hiponatremia, condição na qual os níveis de 

sódio no sangue ficam reduzidos (SISSON et al., 2011). Para os pacientes que 

apresentam problemas renais crônicos, como trata Cristóvão (2015), é preciso que a 

hidratação seja controlada de forma mais adequada. Aliado à boa hidratação, ainda, 

é possível que se utilize medicamentos diuréticos, como a furosemida, permitindo que 

o processo de excreção seja acelerado (MATOVIĆ, 2013). 

Contudo, como discutido por Matović (2013), alguns estudos mostram que não 

existe uma influência realmente significativa entre o volume hídrico ingerido e a 

aceleração da excreção renal. Ainda assim, uma boa hidratação pode levar à diluição 

do radioiodo na urina, o que leva à redução da retenção do radioisótopo no trato 

urinário e contribui para o decréscimo da dose absorvida na bexiga e nos demais 

tecidos adjacentes (HAGHIGHATAFSHAR et al., 2018). 

5.1.2 Modelo estatístico para o cálculo das horas 

A equação resultante da regressão múltipla em função da taxa de dose que 

leva em conta as variáveis peso, altura, idade, sexo, atividade prescrita, volume 

hídrico ingerido e uso do rhTSH, além também do tempo, permitiu identificar quais das 

variáveis são mais significantes no processo de internação do paciente. O processo 
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de elaboração da equação levou em conta que, no final do período de internação, a 

única informação que se tem ao certo é que a taxa de dose deve ser de, pelo menos, 

30 µSv/h para que o paciente seja liberado, não sendo consideradas as condições 

clínicas do paciente. 

As variáveis mais significativas foram o tempo de internação, a atividade 

prescrita, o peso, o uso de rhTSH e o volume de líquidos ingerido. É sabido que o 

tempo tem uma relação direta com o decaimento radioativo, pois quanto maior for o 

tempo decorrido, maior será a quantidade de material radioativo que terá decaído. Da 

mesma forma, como discutido anteriormente, quanto maior for a atividade 

administrada ao paciente, maior será a taxa de dose medida dele e, 

consequentemente, maior será o tempo de internação até que o limite mínimo para a 

liberação seja atingido. 

O peso, como uma medida antropomórfica, também foi significativo, 

apresentando um coeficiente negativo, o que indica que um aumento no peso do 

paciente leva a uma redução no valor da taxa de dose. Tal fato sugere que a massa 

do paciente contribua para a atenuação da radiação emitida por ele mesmo, 

provocando alterações na taxa de dose. Conforme Soares (2006), a atenuação é um 

processo natural que pode ocorrer com uma partícula carregada ou um fóton quando 

estes passam por uma matéria qualquer, sendo este processo regido pela lei de 

Lambert-Beer e tendo um comportamento exponencial. Dessa forma, a atenuação dos 

fótons pode ser descrita como uma função exponencial da distância percorrida vezes 

o coeficiente de atenuação do meio por onde ela passou. Tendo isto em vista, é 

possível estimar a atenuação da radiação de uma parte anatômica quando se conhece 

sua espessura e o seu coeficiente de atenuação. 

Os níveis de TSH no sangue não têm relação direta com a quantidade de 

células tireoidianas remanescentes no corpo. Quando a reposição do hormônio é 

suspensa por um período longo, o valor do TSH aumenta. De acordo com a literatura, 

é esperado que o uso de rhTSH faça com que o metabolismo se mantenha ativo, 

permitindo que o radioiodo livre seja mais rapidamente eliminado por via renal e a taxa 

de dose seja reduzida em relação aos pacientes que passam pelo preparo com 

suspensão do hormônio. 

Menzel et al. (2003) concluíram em seu trabalho que o uso de rhTSH para a 

estimulação da tireoide antes da realização da RIT é segura e contribui 

significativamente para a redução da meia-vida efetiva do radioiodo. Isso se deve 
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principalmente ao fato de que, quando em estado de hipotireoidismo, a função renal 

é mais lenta em virtude da redução no fluxo sanguíneo e na taxa de filtração 

glomerular, o que retarda a eliminação do radioisótopo e aumenta a exposição de 

vários tecidos à radiação, contribuindo para o aumento da dose do paciente 

(VILLABONA et al., 1999). Os resultados de Remy et al. (2008) também apontam para 

um resultado semelhante. Ao compararem pacientes que utilizaram o medicamento 

com outros que realizaram o preparo convencional de suspensão hormonal, 

perceberam que o tempo de meia-vida efetiva era reduzido de 15,7 h para cerca de 

10,5 h. 

Com a suspensão hormonal, os níveis de TSH no organismo começam a subir, 

deixando a tireoide ávida por iodo. Contudo, tal elevação dos níveis de TSH se dá de 

forma mais lenta e gradual. Conforme discutido por Grenfell et al. (2014), ao 

compararem seus resultados com os de outros estudos acerca do uso de rhTSH, não 

viram diferenças entre a suspensão hormonal e o uso do medicamento. Contudo, 

relatam que os pacientes que realizaram a suspensão hormonal não o fizeram por um 

período muito longo, o que pode não ter os levado a um estado de hipotireoidismo tão 

intenso que retardasse a clearance renal. Além disso, quando utilizado o rhTSH, 

conforme discutido por Ejeh e Adedapo (2011), a tireoide apresenta uma maior 

captação do radioiodo, mantendo-o retido por mais tempo. Isso, segundo os autores, 

permite que o tratamento seja mais eficaz, visto que o paciente não precisa passar 

pelo preparo com a suspensão hormonal e, de igual forma, tem o radioiodo mais 

tempo retiro nos remanescentes tireoidianos, o que leva a um processo ablativo mais 

adequado. Em contrapartida, conforme estudo de Van Nostrand et al. (2012), o uso 

do rhTSH pode impedir a identificação tardia de alguns focos de metástases em 

comparação aos pacientes que fizeram supressão hormonal. 

Os resultados do teste de tamanho de efeito de Cohen indicam que o volume 

hídrico, o peso e o uso de rhTSH têm um pequeno tamanho de efeito. Já o valor da 

atividade administrada e o tempo possuem um grande efeito. Assim, caso alguma das 

variáveis seja alterada, o resultado da equação em função da taxa de dose é alterado 

de forma significativa, para mais ou para menos, a depender do sinal do coeficiente. 

As variáveis idade, sexo e altura não influenciam significativamente no resultado final. 
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5.2 Aplicações do modelo 

A aplicação de um modelo que permita estimar quanto tempo o paciente vai 

ficar internado traz vantagens sob vários aspectos. O mais importante deles tem 

relação com a proteção radiológica. Quanto mais tempo o paciente ficar com o 

radioiodo no corpo, maior será sua exposição à radiação emitida por ele, 

especialmente se considerada a urina na bexiga (BOLSTER; HILDITCH, 1996; KIM; 

BAEK; CHO, 2015). Claro que a exposição à radiação ionizante não depende apenas 

do tempo de internação, pois existem aspectos biológicos e fisiológicos que não 

podem ser manipulados. Contudo, a otimização do processo de internação, bem como 

o incentivo por parte dos serviços de MN às boas práticas de higiene e segurança 

podem influenciar no tempo de exposição. 

A proteção radiológica, por sua vez, vai para além do que diz respeito ao 

paciente. Quando o mesmo recebe o radioiodo, ele passa a ser a fonte da radiação. 

Assim, todos os que se aproximam do paciente ou interagem com ele estão também 

expostos à radiação. Isso inclui, por exemplo, os acompanhantes que podem ficar no 

quarto terapêutico durante o período de internação, caso haja necessidade, os 

profissionais que atuam diretamente no acolhimento e atendimento do paciente, como 

técnicos e tecnólogos em Radiologia, enfermeiros e técnicos de Enfermagem, físicos, 

auxiliares de serviços gerais e limpeza, etc., os atendentes e recepcionistas que 

trabalham nos locais por onde passa o paciente após sua liberação, todos os demais 

pacientes e acompanhantes que estão presentes no serviço, além dos indivíduos com 

os quais o paciente possa interagir no caminho até sua residência, bem como os 

familiares que vivem e convivem com o mesmo. 

Ter uma noção prévia de quanto tempo o paciente ficará internado pode levar 

a uma otimização das agendas de internação, permitindo que um maior número de 

pacientes seja atendido (FATIMA et al., 2016), enquanto se reduz os custos 

associados ao processo de internação, seja de materiais e insumos ou, até mesmo, 

de pessoal (PAPADIMITRIOU et al., 2002) e se melhore a logística de realização do 

mesmo. Ainda que a alta da RIT leve em consideração a condição clínica do paciente, 

e não somente os critérios radiométricos, pode auxiliar na tomada de decisões quanto 

à liberação do paciente e o planejamento da terapia como um todo, podendo ser 

aplicado tanto em serviços privados quanto em serviços públicos que atendem 
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pacientes do SUS. Ainda, tendo noção de quanto tempo ficará internado, um paciente 

pode programar sua agenda pessoal. 

Além das vantagens que traz no planejamento antes do tratamento, o uso de 

ferramentas que permitam otimizar o processo de internação pode ser importante 

também durante a internação em si, servindo como um sistema de feedback ao 

paciente. Assim, por exemplo, pode-se estimular o paciente a ingerir líquidos em 

volume adequado, objetivando a aceleração do processo de excreção do radioiodo 

quando não houver problema renal associado ao paciente (KIM; BAEK; CHO, 2015). 

Da mesma forma, o registro de tais informações pode ser feito nas bases de dados 

dos pacientes utilizadas por programas de gerenciamento de agendas e de 

prontuários eletrônicos. 

Ainda, otimizar o processo de internação traz benefícios diretos para o bem-

estar do paciente. Como discutido por Cordeiro (2012), a desmistificação do processo 

de internação e de todos os assuntos relacionados às radiações ionizantes e à MN 

em si são importantes para que o paciente tenha o seu tratamento decorrido da 

maneira mais agradável, reduzindo os efeitos psicológicos negativos que os pacientes 

podem apresentar durante um período maior de internação, como discutido por 

Oliveira et al. (2008) e Rokach (2016). 

Estabelecer um tempo de meia-vida efetiva padrão ou determinar quanto tempo 

um paciente realmente ficará internado é algo complexo, especialmente quando se 

considera que a recomendações e diretrizes acerca dos procedimentos geralmente 

levam em conta a meia-vida física do radioisótopo ao invés de considerarem também 

suas características farmacológicas e biocinéticas. Contudo, um controle mais de 

perto do processo de internação pode resultar positivamente na qualidade do serviço 

prestado, impactando inclusive na qualidade do tratamento em si, de maneira global. 

Como discutido por Carvalho et al. (2009), o futuro de toda terapia é o tratamento do 

paciente com uma abordagem individualizada, na qual as diferenças e interesses do 

paciente, bem como de toda a sociedade, são respeitados como um todo. 

5.3 Limitações do presente estudo 

O presente estudo baseia-se em medições da taxa de dose emitida pelos 

pacientes durante a internação para a RIT. Tendo em vista que a geometria do 
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paciente difere da geometria pontual considerada nos cálculos teóricos, o cálculo da 

atividade a partir da taxa de dose fica bastante prejudicado. 

Além disso, especialmente em função da condição mais aguda de 

hipotireoidismo em que muitos pacientes se encontram, algumas vezes não foi 

possível realizar as medidas visto que alguns pacientes não estavam se sentindo 

muito bem e se encontravam dormindo ou repousando. Os pacientes não foram 

forçados a realizar as medidas. 

Todos os pacientes participantes da pesquisa haviam realizado tireoidectomia 

total em função de um CDT. Contudo, a informação histológica de qual tipo de tumor 

levou o paciente à RIT não foi coletada, pois não estava disponível nos prontuários da 

maior parte dos pacientes. Também não foram considerados dados relativos à 

presença de metástases locorregionais ou à distância pela mesma razão. 

Ainda, não se tinha acesso aos exames laboratoriais de cada paciente. 

Portanto, não foi possível identificar se os pacientes possuíam algum tipo de alteração 

nos valores hormonais e, tampouco, se apresentavam algum problema renal dado o 

valor de creatinina. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados encontrados e discutidos no presente trabalho podem contribuir 

muito para a tomada de decisões relacionadas ao processo de aplicação terapêutica 

em âmbito ambulatorial e em regime de internação dos pacientes com CDT, 

otimizando o processo e permitindo uma acomodação mais eficiente do paciente, 

especialmente se considerados os fatores psicológicos envolvidos e os impactos que 

tais melhorias podem trazer à condição do paciente e de seus familiares. Embora não 

possam ser considerados como uma verdade absoluta, dada a complexidade 

envolvendo as variáveis consideradas na pesquisa, os tempos encontrados por meio 

da equação desenvolvida são plausíveis, refletindo de certa forma a realidade 

encontrada no serviço pesquisado e descrita em outros estudos já realizados. 

O tempo de meia-vida efetiva médio encontrado na presente pesquisa foi de 

10,70 ± 4,54 horas, sendo que os pacientes levaram, em média, 14,10 ± 7,76 horas 

até atingirem o limite legal de alta radiométrica. Os desvios mostram que os tempos 

podem variar muito de acordo com o paciente e todas as variáveis envolvidas. 

Contudo, os tempos já servem como uma referência para a otimização do processo. 

Ainda que a legislação possa vir a ser modificada no futuro, os resultados deste 

trabalho se mantêm válidos, pois nele foram encontrados os tempos de meia-vida 

efetiva do radioiodo nos pacientes, o que pode contribuir para a estimativa da dose 

efetiva dos mesmos. 

A proteção radiológica pode ser explorada de forma mais eficaz quando a 

internação for otimizada. Os pacientes podem ser melhor orientados e estimulados a 

aplicarem as boas práticas de proteção radiológica e de higiene, visando assim a 

melhoria do processo de internação e, sobretudo, da exposição dos pacientes e 

demais indivíduos à radiação. 

Além das vantagens que a internação otimizada pode oferecer aos pacientes, 

existem as vantagens relacionadas aos serviços de MN, sejam eles públicos ou 
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privados. Considerando que a realização da RIT demanda toda uma logística de 

recursos materiais e humanos, conhecer previamente os tempos de meia-vida efetiva 

do radioiodo e os tempos de internação permite que o serviço administre melhor seus 

recursos e organize melhor sua agenda, levando a uma cobertura maior da demanda 

da população que busca este tipo de tratamento e, também, permitindo um aumento 

dos lucros. 

Sobretudo, o bem-estar do paciente que sabe quanto tempo ficará internado e 

tem certeza de que seu tratamento será realizado de acordo com o que estipula a 

legislação vigente é algo fundamental para o melhor acolhimento do mesmo. 

Desmistificar a MN, as radiações ionizantes e o processo terapêutico pode contribuir 

para a qualidade final da terapia como um todo, ainda que seja no conforto psicológico 

e no acolhimento do paciente possivelmente fragilizado pela doença. 

6.1 Perspectivas para trabalhos futuros 

Com o intuito de complementar o presente trabalho, sugere-se que novas 

pesquisas sejam realizadas dentro da mesma temática. É interessante que o modelo 

de cálculo de tempo de meia-vida efetiva e de internação seja aplicado na prática em 

algum serviço, de acordo com a necessidade e a disponibilidade do mesmo. Os 

resultados podem reforçar os tempos que foram encontrados na presente pesquisa 

ou servirem para atualizar os mesmos. 

Além disso, os tempos encontrados nesta pesquisa podem ser utilizados no 

futuro como variáveis no cálculo da dose efetiva de um paciente. Atualmente, tais 

cálculos ainda apresentam erros associados a suas variáveis. 

Ainda, é interessante que se considere outras características do paciente além 

das consideradas neste trabalho. Entre elas sugere-se que se identifique o tipo de 

tumor que levou o paciente à RIT, bem como as demais características da doença, 

como a presença de metástases, e os resultados das análises laboratoriais dos 

pacientes, como os valores de creatinina, TSH e tireoglobulina, por exemplo. Sugere-

se, também, que outros tipos de tumores sejam explorados, como os carcinomas 

anaplásicos, por exemplo. Dessa forma, a equação pode ser atualizada com a 

inclusão destas variáveis, tornando o modelo estatístico mais robusto e completo e a 

predição do tempo de internação ainda mais precisa. 
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APÊNDICE A – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A COLETA DE DADOS 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE 
DADOS SIGILOSOS 

 

 

Eu, Fábio Figueiredo Ribeiro, cardiologista nuclear, responsável técnico médico 

pela Bionuclear, após ter tomado conhecimento do projeto de pesquisa intitulado 

“Determinação da meia vida efetiva do 131I por meio da radiometria de pacientes 

submetidos à radioiodoterapia”, que tem como objetivo determinar a meia vida efetiva 

do 131I por meio da radiometria de pacientes submetidos à radioiodoterapia, e, para 

tanto, necessita coletar informações acerca do peso, altura, sexo, data de nascimento, 

indicação clínica para realização da radioiodoterapia e valores de atividade prescrita, 

preparada e administrada dos pacientes submetidos à radioiodoterapia, autorizo o 

pesquisador Pietro Paolo de Barros a ter acesso às informações solicitadas dos 

pacientes desta instituição. As informações devem ser coletadas de forma anônima, 

sem a identificação do paciente. O pesquisador somente poderá ter acesso às 

informações solicitadas e supracitadas. 

Esta autorização é concedida sob a condição de que as seguintes premissas 

sejam respeitadas: as informações fornecidas ao pesquisador serão única e 

exclusivamente utilizadas para a execução do referido projeto de pesquisa; o 

pesquisador se compromete com a preservação das informações fornecidas, 

garantindo o sigilo e a privacidade dos pacientes; nenhuma informação pessoal do 

paciente além das que foram solicitadas será coletada; o pesquisador , de posse dos 

dados, se compromete em não repassar tais informações para outras pessoas. 

 

 

Florianópolis, 16 de novembro de 2017. 

     
Bionuclear Medicina Nuclear e Imagem Molecular 
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APÊNDICE B – AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
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APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS 
Pesquisa para a determinação da meia vida efetiva do 131I nos pacientes que realizam 
o procedimento de radioiodoterapia 

 
Identificação do paciente 
 

Nascimento: _____/_____/__________ Peso: _______________ kg 

Sexo: £ Masculino      £ Feminino Altura: _______________ m 

Atividade prescrita: _______________ mCi Atividade administrada: _______________ mCi 

Uso de Thyrogen: £ Sim      £ Não Rejeito: _______________ µCi 
 

Indicação clínica:  
 
 
 
 

 
Valores das medições realizadas 
 
 
 
 

Medida Data Hora Taxa de dose (mSv/h) 
01           /         /         :  
02           /         /         :  
03           /         /         :  
04           /         /         :  
05           /         /         :  
06           /         /         :  
07           /         /         :  
08           /         /         :  
09           /         /         :  
10           /         /         :  

 
Controle hídrico 
Cada vez que beber algum dos itens abaixo, basta riscar um dos círculos correspondentes ao item. 
 

Medida Garrafas 
de água Copos de chá Copos de café Águas de coco Sucos de laranja Outros 

01 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

02 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

03 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

04 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

05 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

06 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

07 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

08 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

09 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

10 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 
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APÊNDICE D – EXEMPLO DE PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO 

 

 

FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS 
Pesquisa para a determinação da meia vida efetiva do 131I nos pacientes que realizam 
o procedimento de radioiodoterapia 

 
Identificação do paciente 
 

Nascimento: _____/_____/__________ Peso: _______________ kg 

Sexo: £ Masculino      £ Feminino Altura: _______________ m 

Atividade prescrita: _______________ mCi Atividade administrada: _______________ mCi 

Uso de Thyrogen: £ Sim      £ Não Rejeito: _______________ µCi 
 

Indicação clínica:  
 
 
 
 

 
Valores das medições realizadas 
 
 
 
 

Medida Data Hora Taxa de dose (mSv/h) 
01           /         /         :  
02           /         /         :  
03           /         /         :  
04           /         /         :  
05           /         /         :  
06           /         /         :  
07           /         /         :  
08           /         /         :  
09           /         /         :  
10           /         /         :  

 
Controle hídrico 
Cada vez que beber algum dos itens abaixo, basta riscar um dos círculos correspondentes ao item. 
 

Medida Garrafas 
de água Copos de chá Copos de café Águas de coco Sucos de laranja Outros 

01 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

02 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

03 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

04 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

05 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

06 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

07 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

08 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

09 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 

10 ������� ������� ������� ������� ������� ��� 
 

27 07 1986 90,7
1,84

100 101,4
356X

Carcinoma folicular

X

13 09 18
13 09 18
13 09 18
13 09 18
13 09 18
14 09 18
14 09 18

11 03
12 49
14 26
16 04
18 45
09 31
10 18

106,0
77,4
72,3
68,3
55,7
28,9
17,6

X
X
XX
XXXX

/

X

X

X
XX

X

X

X /
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APÊNDICE E – TABULAÇÃO DOS DADOS 

 





 151 

APÊNDICE F – PLANILHA DE CONTROLE 
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APÊNDICE G – COEFICIENTES DAS VARIÁVEIS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DO PACIENTE 

 

 

TABELA G-1 – Coeficientes das variáveis em função da taxa de dose, por sexo. 

Sexo Variáveis Coeficiente Desvio Padrão Teste t p* Conclusão 
Feminino Idade 0,039 0,051 0,760 0,448 Não significante 
 Peso -0,146 0,038 -3,802 0,000 Significante 
 Altura 12,441 10,941 1,137 0,256 Não significante 
 Atividade prescrita 0,326 0,025 12,802 0,000 Significante 
 rhTSH -4,041 1,142 -3,539 0,000 Significante 
 Volume hídrico ingerido -2,271 0,404 -5,619 0,000 Significante 
 Tempo -1,446 0,100 -14,393 0,000 Significante 
 Interseção 11,255 19,560 0,575 0,565 Não significante 
Masculino Idade 0,157 0,135 1,164 0,247 Não significante 
 Peso -0,154 0,054 -2,838 0,005 Significante 
 Altura 19,417 21,228 0,915 0,362 Não significante 
 Atividade prescrita 0,328 0,055 6,012 0,000 Significante 
 rhTSH -9,341 3,907 -2,391 0,019 Significante 
 Volume hídrico ingerido -0,667 1,164 -0,573 0,568 Não significante 
 Tempo -2,428 0,278 -8,727 0,000 Significante 
 Interseção 4,699 48,064 0,098 0,922 Não significante 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
*p ≤ 0,05 representa significância. 
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TABELA G-2 – Coeficientes das variáveis em função da taxa de dose, por faixa etária. 

Faixa Etária Variáveis Coeficiente Desvio Padrão Teste t p* Conclusão 
Jovem Adulto Sexo 9,761 4,831 2,021 0,045 Significante 
 Peso -0,173 0,121 -1,424 0,157 Não significante 
 Altura -14,304 23,165 -0,618 0,538 Não significante 
 Atividade prescrita 0,268 0,040 6,718 0,000 Significante 
 rhTSH -2,669 1,919 -1,390 0,167 Não significante 
 Volume hídrico ingerido -2,832 0,944 -3,001 0,003 Significante 
 Tempo -1,702 0,201 -8,480 0,000 Significante 
 Interseção 68,349 37,465 1,824 0,071 Não significante 
Meia-Idade Sexo 1,485 2,545 0,584 0,560 Não significante 
 Peso -0,128 0,035 -3,698 0,000 Significante 
 Altura 25,323 11,500 2,202 0,029 Significante 
 Atividade prescrita 0,351 0,031 11,288 0,000 Significante 
 rhTSH -5,819 1,640 -3,548 0,000 Significante 
 Volume hídrico ingerido -2,256 0,539 -4,183 0,000 Significante 
 Tempo -1,585 0,141 -11,216 0,000 Significante 
 Interseção -10,213 20,510 -0,498 0,619 Não significante 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
*p ≤ 0,05 representa significância. 
Não foram coletados dados de pacientes jovens, abaixo dos 20 anos de idade. 
O n dos pacientes idosos não foi suficiente para que se corresse a regressão para encontrar os coeficientes. 
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TABELA G-3 – Coeficientes das variáveis em função da taxa de dose, por classificação de IMC. 

Classificação de IMC Variáveis Coeficiente Desvio Padrão Teste t p* Conclusão 
Normal Idade -0,028 0,081 -0,349 0,728 Não significante 
 Sexo 3,548 2,208 1,607 0,110 Não significante 
 Atividade prescrita 0,360 0,040 9,064 0,000 Significante 
 rhTSH -5,330 1,643 -3,243 0,001 Significante 
 Volume hídrico ingerido -2,574 0,818 -3,148 0,002 Significante 
 Tempo -1,597 0,177 -9,010 0,000 Significante 
 Interseção 24,360 6,276 3,881 0,000 Significante 
Sobrepeso Idade 22,331 6,605 3,381 0,001 Significante 
 Sexo 0,092 0,080 1,149 0,252 Não significante 
 Atividade prescrita 4,037 2,298 1,757 0,081 Não significante 
 rhTSH 0,311 0,030 10,460 0,000 Significante 
 Volume hídrico ingerido -5,430 2,441 -2,224 0,028 Significante 
 Tempo -1,838 0,647 -2,842 0,005 Significante 
 Interseção -1,744 0,180 -9,682 0,000 Significante 
Obesidade Idade 0,763 11,872 0,064 0,949 Não significante 
 Sexo 0,175 0,170 1,033 0,305 Não significante 
 Atividade prescrita 3,697 4,244 0,871 0,387 Não significante 
 rhTSH 0,372 0,059 6,290 0,000 Significante 
 Volume hídrico ingerido 4,194 2,962 1,416 0,162 Não significante 
 Tempo -1,787 0,991 -1,804 0,076 Não significante 
 Interseção -1,684 0,219 -7,702 0,000 Significante 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
*p ≤ 0,05 representa significância. 
O n de pacientes em situação de magreza, com IMC menor que o normal, não foi suficiente para que se corresse a regressão para encontrar os coeficientes. 
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APÊNDICE H – CALCULADORA DE TEMPO DE INTERNAÇÃO 
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